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1. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι τμήμα της
Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Δ.Π.Θ. και λειτουργεί ως συνδετικός
κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Επαγγελματικής Κοινότητας, αποτελώντας κέντρο
πληροφόρησης των φοιτητών και αποφοίτων του Δ.Π.Θ. με γνώμονα τη μετέπειτα
προσωπική

και επαγγελματική τους εξέλιξη για ένταξη στην αγορά εργασίας. Πιο

συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης σήμερα:
 Ενημερώνει τους φοιτητές και αποφοίτους του Δ.Π.Θ. για τις διαθέσιμες θέσεις
εργασίας και πρακτικής άσκησης σε εταιρείες του ευρύτερου Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα, σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.
 Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.
 Ενημερώνει για τις διαθέσιμες υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
 Συμβάλλει στην ενημέρωση σχετικά με προγράμματα κινητικότητας.
 Πληροφορεί για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
 Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης,
μέσω συμβούλων σταδιοδρομίας.
 Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος.
 Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια εκπαιδευτικού και επαγγελματικού
ενδιαφέροντος καθώς και ημέρες σταδιοδρομίας.
 Διενεργεί μελέτες απορρόφησης για την ένταξη των αποφοίτων του στην αγορά
εργασίας.
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου
Διασύνδεσης career.duth.gr.
Ως προϊστάμενος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ., θα ήθελα
να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης για την άρτια
συνεργασία στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης και τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ για τον
πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Δημήτρης Τσιτσής,
Προϊστάμενος Δ.Α.ΣΤΑ. Δ.Π.Θ.
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2. Εισαγωγή

Στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους
φοιτητές και αποφοίτους του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Γραφείο
Διασύνδεσης διεξήγαγε μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των αποφοίτων του
Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013. Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι εκτίμηση του βαθμού
και της ποιότητας απασχόλησης των αποφοίτων για τα δεκαοχτώ Τμήματα του
Πανεπιστημίου.
Αναλυτικότερα, μέσω της παρούσας μελέτης απορρόφησης εκτιμάται το ποσοστό
εργαζόμενων και ανέργων αποφοίτων, διερευνάται η επαγγελματική τους πορεία και
εξέλιξη, το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσής σου έως σήμερα, το χρονικό διάστημα από την
αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους εργασίας, καταγράφεται το τρέχον
αντικείμενο εργασίας τους αλλά και ο συσχετισμός του με το αντικείμενο σπουδών τους και
τέλος, προσδιορίζεται το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. Η
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών, δίνει στο Γραφείο Διασύνδεσης τη δυνατότητα
παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των αποφοίτων του Ιδρύματος,
επιδιώκοντας τη διαρκή υποστήριξή τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
Η έρευνα διενεργείται έξι έως εφτά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των
προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων υπερπηδώντας παράγοντες που καθυστερούν την
άμεση ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές
σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α. Η αποτύπωση της γνώμης των αποφοίτων μετά
την είσοδό τους στην αγορά εργασίας κρίνεται κρίσιμη για την ποιότητα των
προσφερόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. και βασικό στοιχείο ανάδρασης για
τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την άριστη ανταπόκρισή τους
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και άλλων παραγωγικών φορέων της κοινωνίας μας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στο δείγμα της
μελέτης απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με:
 γενικά στοιχεία


στοιχεία επικοινωνίας



φύλο

 εκπαίδευση


Τμήμα αποφοίτησης του Δ.Π.Θ.



έτος αποφοίτησης
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ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης



βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από το πρόγραμμα σπουδών, το
διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη
του εκάστοτε Τμήματος φοίτησης

 απορρόφηση από την αγορά εργασίας


χρόνος αναμονής για την είσοδο στην αγορά εργασίας



συσχετισμός αντικειμένου σπουδών και αντικειμένου πρώτης απασχόλησης



τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση



συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών



τομέας απασχόλησης (ιδιωτικός ή δημόσιος)



αντικείμενο απασχόλησης



βαθμός ικανοποίησης από τη σημερινή απασχόληση όσον αφορά το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την
ανταπόκριση στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και
τέλος, τις οικονομικές απολαβές

 επίπεδο ανεργίας – αεργίας


χρονικό διάστημα ανεργίας



λόγοι ανεργίας



ενέργειες για την εύρεση απασχόλησης



επιθυμία εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό



πιθανές αιτίες αποχής από την αγορά εργασίας

 πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης


γνώση και χρήση των υπηρεσιών του Γ.Δ.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων

επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και η

απάντηση ερωτημάτων σχετικά με:
 την επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων σήμερα
 την αμεσότητα απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας
 το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιαιτερότητες και οι επιμέρους συνθήκες που σχετίζονται με
το εκάστοτε Τμήμα φοίτησης, το αντικείμενο σπουδών και τον επαγγελματικό χώρο που
συνδέεται με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, επιφέρουν μεγάλη ανομοιογένεια στον
πληθυσμό της μελέτης αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση. Για το λόγο αυτό,
τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται για το σύνολο των αποφοίτων του
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Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 & 2013 αλλά και επιμέρους, για κάθε ένα από τα δεκαοχτώ Τμήματα του
Πανεπιστημίου:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
4. Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
5. Ελληνικής Φιλολογίας
6. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
7. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
9. Ιατρικής
10. Ιστορίας και Εθνολογίας
11. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
12. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
13. Μηχανικών Περιβάλλοντος
14. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
15. Νομικής
16. Οικονομικών Επιστημών
17. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
18. Πολιτικών Μηχανικών

Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή της μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή της έρευνας,
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν το σύνολο του δείγματος των αποφοίτων
του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, η περιγραφή των ευρημάτων για κάθε επιμέρους Τμήμα
και, τέλος, η εξαγωγή συμπερασμάτων.
Στο Παράρτημα Ι της μελέτης παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες με τα
σημαντικότερα σημεία της μελέτης, που επιτρέπουν την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων
μεταξύ των διαφόρων Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενώ στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται το
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα συνεντευκτών για τη συλλογή των
δεδομένων μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.
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3. Μεθοδολογία της έρευνας

Στην παρούσα ενότητα γίνεται περιγραφή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διενέργεια της έρευνας. Η μελέτη αφορά τους αποφοίτους

των δεκαοκτώ

Τμημάτων του Δ.Π.Θ. που αποφοίτησαν τα έτη 2012 & 2013, το πλήθος των οποίων
ανέρχεται σε 4.565 άτομα (πληθυσμός αναφοράς). Η άντληση των στοιχείων επικοινωνίας
με τους αποφοίτους, έγινε μέσω δεδομένων που διατηρούν οι Γραμματείες των Τμημάτων
του Δ.Π.Θ.. Με τη συγκέντρωση των δεδομένων για το σύνολο των αποφοίτων,
διαμορφώθηκε το δειγματοληπτικό πλαίσιο της μελέτης ανά Τμήμα και έτος αποφοίτησης.
Το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε με βάση το μέγεθος του πληθυσμού των
αποφοίτων ανά Τμήμα. Για τα Τμήματα που είχαν περισσότερους από εκατό αποφοίτους
στο διάστημα αναφοράς καθορίστηκε δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των
αποφοίτων τους ανά έτος, ενώ για τα Τμήματα με λιγότερους από εκατό αποφοίτους
καθορίστηκε δείγμα το οποίο ανέρχεται στο 50% του συνόλου των αποφοίτων ανά έτος.
Εξαίρεση αποτελούν τα Τμ. Νομικής και Τ.Ε.Φ.Α.Α. για τα οποία καθορίστηκε δείγμα σε
ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποφοίτων τους, αλλά και το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης για το οποίο καθορίστηκε δείγμα 20% επί του συνόλου των
αποφοίτων του, λόγω του μεγάλου αριθμού των αποφοίτων που είχαν τα έτη 2012 και
2013. Βάση των παραπάνω υπολογισμών, το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 1.088
άτομα, δείγμα που ανέρχεται στο 23,8% του πληθυσμού των αποφοίτων.
Στη συνέχεια, διενεργήθηκε απλή στρωματοποιημένη δειγματοληψία επιλέγοντας ανά
Τμήμα και έτος αποφοίτησης με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών τα άτομα που
συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Το πρόβλημα της μη ανταπόκρισης των αποφοίτων στην
έρευνα αντιμετωπίστηκε με επανάληψη της δειγματοληψίας μέχρις ότου επιτευχθεί ο
αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που αντιστοιχούσε στο προκαθορισμένο
μέγεθος δείγματος, γεγονός που επηρεάζει την αρχική τυχαιότητα του δείγματος.
Η

συλλογή

των

δεδομένων

έγινε

μέσω

τηλεφωνικών

συνεντεύξεων

που

πραγματοποίησαν συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το
σκοπό αυτό (βλ. Παράρτημα ΙΙ) αποτελούμενο από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου η
οποία στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του δείγματος που
αδυνατούσαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο τηλεφωνικώς.
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Οι συνεντευκτές εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα για τη διενέργεια των συνεντεύξεων με
έμφαση στην αρχική προσέγγιση του αποφοίτου, την αμερόληπτη εκμαίευση των
απαντήσεων και την ορθή χρήση της εφαρμογής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Οι
τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο
έως τον Ιούνιο του 2019. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων που
συλλέχθηκαν από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Δ.Π.Θ. με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS
Statistics 20.
Η μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων αποτελεί ποιοτική έρευνα και οι
μεταβλητές που εξετάζονται είναι κατηγορικές και διατακτικές. Συνεπώς, τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σε ραβδογράμματα και πίνακες συχνοτήτων, ενώ πραγματοποιούνται
επιπλέον έλεγχοι Χ2 για τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ ορισμένων ποιοτικών μεταβλητών.
Παρακάτω, γίνεται περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας για το σύνολο των
αποφοίτων του Δ.Π.Θ. και στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικότερη περιγραφή για κάθε
ένα από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Δ.Π.Θ..
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4. Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο των αποφοίτων

Στην παρούσα ενότητα γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν
από την επεξεργασία των δεδομένων για το σύνολο των αποφοίτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης. Παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για τις ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας κυρίως πίνακες συχνοτήτων και ραβδογράμματα.
Αρχικά, παρατίθενται ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τις σπουδές των αποφοίτων στο
Δ.Π.Θ., όπως το έτος αποφοίτησης, το ανώτατο επίπεδο σπουδών τους σήμερα και το
επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο ίδρυμα, ενώ

στη συνέχεια

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση, την εύρεση
της πρώτης εργασίας και, τέλος,

τα ευρήματα για τους απασχολούμενους, τους

αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους και τους μη ενεργούς επαγγελματικά.

4.1

Γενικά στοιχεία

Το μέγεθος του δείγματος ορίστηκε αναλογικά ως προς το πλήθος των αποφοίτων
ανά Τμήμα, όπως περιεγράφηκε παραπάνω στην ενότητα για τη μεθοδολογία της έρευνας.
Το σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται στους 4.565 αποφοίτους τα έτη 2012 και 2013, ενώ το
σύνολο του δείγματος στα 1.088 μέλη που αντιστοιχεί στο 23,8% του συνολικού
πληθυσμού. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η κατανομή του δείγματος ανά Σχολή και
Τμήμα του Δ.Π.Θ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).
Πίνακας 1: Κατανομή αποφοίτων ανά Σχολή και Τμήμα του Δ.Π.Θ.
Μέγεθος
Πληθυσμού

Μέγεθος
δείγματος

Ποσοστό
επί του
δείγματος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

126

37

3,4%

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

183

55

5,1%

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

112

33

3%

Μηχανικών Περιβάλλοντος

59

29

2,7%

Πολιτικών Μηχανικών

272

80

7,4%

Ιατρικής

190

57

5,2%

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

122

35

3,2%

Σχολή

Πολυτεχνική
21,5%

Επιστημών
Υγείας
8,5%

Τμήμα
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Μέγεθος
Πληθυσμού

Μέγεθος
δείγματος

Ποσοστό
επί του
δείγματος

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία

276

82

7,5%

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

501

100

9,2%

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επιστήμης

351

104

9,6%

Οικονομικών Επιστημών

241

72

6,6%

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών

171

51

4,7%

Ελληνικής Φιλολογίας

289

86

7,9%

Ιστορίας και Εθνολογίας

255

77

7,1%

Αγροτικής Ανάπτυξης

109

33

3%

Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων

68

33

3%

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

431

43

4%

Νομικής

81

81

7,4%

4565

1088

100%

Σχολή

Επιστημών
Αγωγής
16,7%
Κοινωνικών,
Πολιτικών &
Οικονομικών
Επιστημών

Τμήμα

16,2%
Κλασικών &
Ανθρωπιστικών
Επιστημών
19,7%
Επιστημών
Γεωπονίας &
Δασολογίας
6%
Επιστήμης
Φυσικής
Αγωγής &
Αθλητισμού
4%
Νομικής
7,4%
Σύνολο
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Γράφημα 1: Κατανομή αποφοίτων ανά Τμήμα του Δ.Π.Θ.

Γράφημα 2: Φύλο αποφοίτων

Όσον αφορά το φύλο των
αποφοίτων
άτομα

από

το

35,6%

τα

1088

(387
του

δείγματος) είναι άνδρες και το
64,4%
γυναίκες.

(701

άτομα)

είναι
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4.2

Στοιχεία εκπαίδευσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία που προκύπτουν για την εκπαίδευση
του συνόλου των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. Αναλυτικότερα, καταγράφεται το ανώτατο επίπεδο
εκπαίδευσής τους σήμερα και επιπλέον, παρατίθεται το επίπεδο ικανοποίησης τους από τη
φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό,
τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του τμήματός τους.

Γράφημα 3: Έτος αποφοίτησης από το Δ.Π.Θ.
Το

δείγμα

της

μελέτης

διαμορφώνεται από τα άτομα
που αποφοίτησαν από το Δ.Π.Θ.
τα έτη 2012 και 2013. Το 48,7%
(530 άτομα)

του δείγματος

αποφοίτησε το 2012 και το
51,3% (558 άτομα) το 2013.

Γράφημα 4: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Σχετικά με το ανώτατο επίπεδο
σπουδών που έχουν ολοκληρώσει
ή βρίσκεται σε εξέλιξη, το 49,2%
των

αποφοίτων

δεν

έχει

προχωρήσει σε μεταπτυχιακές
σπουδές,

το

43,7%

έχει

ολοκληρώσει ή

παρακολουθεί

κάποιο

μεταπτυχιακό

πρόγραμμα, ενώ το 7% έχει
προχωρήσει σε διδακτορικές ή
μεταδιδακτορικές σπουδές.
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Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι απόφοιτοι ερωτήθηκαν για την
ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές
υποδομές αλλά και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης. Στην ενότητα αυτή,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. που
συμμετείχαν στο δείγμα, ενώ γίνεται αναφορά για κάθε επιμέρους Τμήμα στην ενότητα 5.
Γράφημα 5: Ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποφοίτησης
Στην ερώτηση σχετικά με το
επίπεδο ικανοποίησής τους από
το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματός τους το 80,6% των
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι,

το

16,7%

διατηρεί ουδέτερη άποψη και
μόλις το 2,7% (29 άτομα από τα
1088)

δηλώνουν

δυσαρεστημένοι

ή

πολύ

δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 6: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Όσον

αφορά

προσωπικό
φοίτησης

το

διδακτικό

του
το

Τμήματος
73,7%

αποφοίτων

των

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι,

το

22,2%

διατηρεί ουδέτερη στάση, ενώ
το

4,2%

δυσαρεστημένοι

δηλώνουν
ή

πολύ

δυσαρεστημένοι. Στην ερώτηση
αυτή οι απόφοιτοι απάντησαν
για το σύνολο των καθηγητών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού του τμήματος
φοίτησης και όχι για μεμονωμένα άτομα.
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Γράφημα 7: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Στην ερώτηση που αφορά το
επίπεδο

ικανοποίησης

των

αποφοίτων από τις λειτουργικές
υποδομές,

τις

κτιριακές

εγκαταστάσεις και τους χώρους
διεξαγωγής των μαθημάτων και
των εργαστηρίων, το 36,5% των
αποφοίτων διατηρεί ουδέτερη
στάση, το

32,2% δηλώνει

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο, ενώ το 31,3%
δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 8: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Όσον

αφορά

υποστήριξη

τη
των

διοικητική
Τμημάτων

αναφορικά με την εξυπηρέτηση
των

αποφοίτων

από

τις

γραμματείες

και από άλλες

διοικητικές

υπηρεσίες

του

Δ.Π.Θ., το 59,3% του δείγματος
δηλώνει ευχαριστημένο ή πολύ
ευχαριστημένο και το 12,9%
δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) καταγράφεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα
ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,03

0,739

Διδακτικό προσωπικό

3,93

0,797

Λειτουργικές υποδομές

3,02

1,056

Διοικητική υποστήριξη

3,65

1,025

Πίνακας 2: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ.
Παρατηρούμε ότι το μικρότερο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων αφορά τις
λειτουργικές υποδομές των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. (μέση τιμή 3,03 με μέγιστη βαθμολογία
το 5), παρουσιάζοντας ωστόσο τη μεγαλύτερη διασπορά στις απαντήσεις των αποφοίτων,
ενώ περισσότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν ότι είναι από το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος αποφοίτησης, καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους προσεγγίζει την
απάντηση «Ευχαριστημένος-η».

4.3

Στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ.

Τα στοιχεία απασχόλησης που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα αφορούν την
πρώτη και την τρέχουσα απασχόληση των αποφοίτων. Όσον αφορά την τρέχουσα
απασχόληση, τα αποτελέσματα αφορούν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019, ενώ ενδέχεται να
παρουσιάζουν μεταβολή μετά από το διάστημα αυτό.
Γράφημα 9: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Στο

διπλανό

αποτυπώνεται

γράφημα
το

χρονικό

διάστημα από τη στιγμή που
ξεκίνησαν

οι

απόφοιτοι

να

αναζητούν απασχόληση, έως τη
στιγμή που βρήκαν την πρώτη
τους

εργασία

μετά

την

αποφοίτησή τους. Στο διάστημα
αυτό

δεν

περίοδος

προσμετράται

η

μεταπτυχιακών
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σπουδών ή η εκλπήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες, καθώς επίσης και η
πρώτη απασχόληση δεν σχετίζεται απαραίτητα με το αντικείμενο σπουδών τους.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (47,3%) βρήκε την
πρώτη του απασχόληση σε διάστημα αναζήτησης εργασίας ενός έως έξι μηνών.

Γράφημα 10: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών των αποφοίτων
Σύμφωνα

με

το

διπλανό

γράφημα, το μεγαλύτερο μέρος
των αποφοίτων του δείμγατος,
σε

ποσοστό

61,1%,

απασχολήθηκε στην πρώτη του
εργασία

με αντικείμενο που

συσχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών του,
ενώ το 28,3% εργάστηκε σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.

Γράφημα 11: Η τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων
Όσον

αφορά

την

τρέχουσα

επαγγελματική κατάσταση των
αποφοίτων του Δ.Π.Θ. το 64,3%
(700 άτομα από τα 1088 του
δείγματος)

είναι

απασχολούμενοι
εξαρτημένης
μισθωτοί,

με

σχέση

εργασίας/
το

22,2%

είναι

αυτοαπασχολούμενοι με έναρξη
επιχειρηματικής
δραστηριότητας, το 8,9% (97 άτομα) είναι άνεργοι και το 4,5% (49 άτομα) είναι μη ενεργοί
επαγγελματικά/. Συνολικά, το 86,5% των αποφοίτων εργάζεται ενώ το 8,9% είναι άνεργοι.
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Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) παρουσιάζεται η επαγγελματική κατάσταση των
αντρών και γυναικών του δείγματος κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Αναλυτικότερα, το 65,6% των αντρών και το 63,6% των γυναικών είναι
απασχολούμενοι,

το

19,5%

των

γυναικών

και

το

27,1%

των

αντρών

είναι

αυτοοαπασχολούμενοι, το 11,3% των γυναικών και το 4,7% των αντρών είναι άνεργοι και,
τέλος, το 5,6% των γυναικών και μόλις το 2,6% των αντρών είναι μη ενεργοί επαγγελματικά.
Συνοπτικά, το 83,2% των γυναικών εργάζεται κατά την περίοδο διεξαγωγής των
συνεντεύξεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες ανέρχεται στο 92,8%.
Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε για τη σχέση μεταξύ
επαγγελματικής κατάστασης και φύλου έδειξε σε στάθμη σημαντικότητας 5% ότι υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value < 0,0001) ως προς την απασχόληση των αποφοίτων
σε συσχέτιση με το φύλο τους.
Πίνακας 3: Ποσοστά απασχόλησης σε συσχέτιση με το φύλο των αποφοίτων

Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

Άνεργοι

Μη ενεργοί

Σύνολο

Άντρες

Γυναίκες

Σύνολο

254

446

700

65,6%

63,6%

64,3%

105

137

242

27,1%

19,5%

22,2%

18

79

97

4,7%

11,3%

8,9%

10

39

49

2,6%

5,6%

4,5%

387

701

1088

35,6%

64,4%

100%

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων
συγκριτικά με το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη,
όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 4: Ποσοστά απασχόλησης σε συσχέτιση με το επίπεδο σπουδών των αποφοίτων

Απασχολούμενος

Αυτοαπασχολούμενος

Άνεργος

Με ενεργός

Σύνολο

Πτυχίο

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Μεταδιδ/κό

Σύν.

310

341

46

3

700

57,9%

71,8%

65,7%

42,9%

64,3%

135

89

14

4

242

25,2%

18,7%

20%

57,1%

22,2%

64

32

1

0

97

11,9%

6,7%

1,4%

0%

8,9%

27

13

9

0

49

5%

2,8%

12,9%

0%

4,5%

535

475

70

7

1088

49,3%

43,7%

6,4%

0,6%

100%

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε άτομα
τα οποία δεν έχουν προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές με το 11,6% όσων έχουν μόνο
τον βασικό τίτλο σπουδών να είναι άνεργοι. Επιπλέον, το 83,1% όσων δεν έχουν
προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές, το 90,5% όσων έχουν ως ανώτατη εκπαίδευση
μεταπτυχιακό τίτλο και το 85,7% όσων έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη οι
διδακτορικές τους σπουδές, εργάζονται κατά την περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων.
Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε για τη σχέση μεταξύ
επαγγελματικής κατάστασης και επιπέδου σπουδών έδειξε σε στάθμη σημαντικότητας 5%
ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value < 0,0001) ως προς την απασχόληση των
αποφοίτων σε συσχετισμό με το ανώτατο επίπεδο σπουδών τους.
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Γράφημα 12: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Το ποσοστό των αποφοίτων που
εργάζονται κατά την περίοδο
διεξαγωγής

της

μελέτης

ανέρχεται στο 86,5% επί του
συνολικού δείγματος. Το 71,2%
των εργαζόμενων αποφοίτων,
δηλώνουν

ότι

το

τρέχον

αντικείμενο απασχόλησής τους
σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με
το αντικείμενο σπουδών τους,
ενώ το 22,1% των εργαζόμενων
αποφοίτων δηλώνουν ότι δεν σχετίζεται καθόλου.
Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων,
που βρίσκονται σε ποσοστό 86,5% επί του συνολικού δείγματος, από την τρέχουσα
απασχόλησή τους. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας που νιώθουν στην εργασία τους, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης,
την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 13: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Αναφορικά

με

το

αίσθημα

ασφάλειας και σταθερότητας
που βιώνουν οι εργαζόμενοι
στον επαγγελματικό τους χώρο,
το 58% δηλώνει ευχαριστημένο
ή πολύ ευχαριστημένο, ενώ σε
αντίθεση

δύο

στους

εργαζόμενους

δέκα

(21,4%),

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
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Γράφημα 14: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης που
μπορούν

να

εργαζόμενοι

επιτύχουν
απόφοιτοι,

οι
το

55,7% δηλώνει ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο, ενώ σε
αντίθεση το 15,7% δηλώνει
δυσαρεστημένο

ή

πολύ

δυσαρεστημένο.

Γράφημα 15: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι,
σε

ποσοστό

73,3%,

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο
απασχόλησής
ανταποκρίνεται

τους
άμεσα

στα

προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
ενώ μόλις το 3,8% νίωθει πολύ
δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 16: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Όσον αφορά τις οικονομικές
απολαβές από την τρέχουσα
απασχόληση

το

33%

των

εργαζομένων διατηρεί ουδέτερη
στάση

δηλώνοντας

ευχαστιστημένοι,

ούτε
ούτε

δυσαρεστημένοι, επιπλέον το
36,2% υποστηρίζει ότι είναι
ευχαριστημένο, το 15,8% πολύ
ευχαριστημένο και το 14,7%
δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.
Συγκεντρωτικά, στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 5) παρουσιάζεται το μέσο επίπεδο
ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος από τη σημερινή τους
απασχόληση, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα ανταποκρίνεται στην
απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση «Πολύ ευχαριστημένοςη». Όπως παρατηρείται στον πίνακα, οι εργαζόμενοι νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από
το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι νιώθουν από τις οικονομικές τους απολαβές
και το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στον επαγγελματικό τους χώρο.
Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας

3,55

1,22

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

3,58

1,12

Ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα

3,96

1,04

Οικονομικές απολαβές

3,49

1,10

Πίνακας 5: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) των αποφοίτων από την τρέχουσα
απασχόλησή τους
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Παρακάτω, στα Γραφήματα 18 και 19, παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα που
αφορούν τους απασχολούμενους απόφοιτους του Δ.Π.Θ.

Το 64,3% των αποφοίτων,

δηλαδή 700 άτομα από τα 1088 του συνολικού δείγματος, δήλωσαν ότι εργάζονται ως
μισθωτοί-απασχολούμενοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Γράφημα 17: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Το μεγαλύτερο ποσοστό των
απασχολούμενων (59,2% 415
από τους 700 απασχολούμενους
του δείγματος) εργάζεται στον
ιδιωτικό τομέα, ενώ το 40,8%
εργάζεται στον δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Γράφημα 18: Είδος σύμβασης απασχόλησης
Περίπου

8

στους

απασχολούμενους
με

δέκα

εργάζονται

σύμβαση

πλήρους

απασχόλησης, το 12,6%

των

απασχολούμενων εργάζονται με
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή
εποχικής
μόλις

απασχόλησης
ένας

στους

και
δέκα

εργάζεται με σύμβαση μερικής
απασχόλησης, όπως φαίνεται
στο διπλανό γράφημα.
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Γράφημα 19: Είδος επιχείρησης
Στο

διπλανό

γράφημα

αναγράφεται το ποσοστό των
αυτοαπασχολούμενωνελεύθερων επαγγελματιών που
έχουν

ατομική

ή

εταιρική

επιχείρηση και το ποσοστό των
αποφοίτων που συνεχίζουν την
οικογενειακή

επιχείρηση

των

γονέων ή άλλων συγγενικών
τους

προσώπων.

Όπως

παρατηρούμε, το μεγαλύτερο ποσοστό (73,6%) διατηρεί ατομική επιχείρηση, το 7% έχει
εταιρική επιχείρηση και το 17,4% (42 άτομα από τους 242 αυτοαπασχολούμενους)
εργάζονται στην οικογενειακή τους επιχείρηση.

4.4

‘Ανεργοι και μη ενεργοί-άεργοι απόφοιτοι του Δ.Π.Θ.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα άτομα
που δεν εργαζόταν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων ενώ
βρισκόταν παράλληλα σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Από τα 1088 μέλη του
δείγματος που αποφοίτησαν από το Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013 τα 97 δήλωσαν άνεργοι,
ποσοστό που ανέρχεται στο 8,9% επί του συνολικού δείγματος. Επιπλέον, οι 18 από τους
97 ανέργους είναι άντρες (18,6%) και οι 79 γυναίκες (81,4%).
Γράφημα 20: Διάρκεια ανεργίας
Όπως παρατηρείται στο διπλανό
γράφημα το 55,7% των ανέργων
είναι μακροχρόνια άνεργοι με
διάρκεια ανεργίας άνω του ενός
έτους,
ανέργων

ενώ

το

30,9%

έχουν

ανεργίας έως έξι μήνες.

των

διάρκεια

26
Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 & 2013
Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους ανεργίας, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα
να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο κύριος λόγος ανεργίας, όπως δήλωσε
το 77,9% των ανέργων του δείγματος, είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας που σχετίζονται με
το αντικείμενο σπουδών ή την ειδικότητά τους. Επιπλέον, το 25,6% των ανέργων δήλωσε
ότι δεν βρίσκουν απασχόληση που να αντιστοιχεί στα προσόντα τους και το 10,5% ότι οι
εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο τους.
Ποσοστό επί των

Λόγοι ανεργίας

ανέργων

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου

77,9%

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα

22,1%

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου

10,5%

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου

25,6%

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει

20,9%

Πίνακας 6: Λόγοι ανεργίας

Γράφημα 21: Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό
Στην ερώτηση σχετικά με το αν
αναζητούν οι άνεργοι απόφοιτοι
εργασία

εκτός

Ελλάδος,

πλειοψηφία των ανέργων,

η
σε

ποσοστό 78,4% δήλωσε ότι δεν
επιθυμεί

να

εργαστεί

στο

εξωτερικό, ενώ το 21,6% των
ανέργων βρίσκεται σε αναζήτηση
εργασίας και εκτός συνόρων.

Οι ενέργειες που ακολουθούν οι άνεργοι για την εύρεση απασχόλησης, σύμφωνα
με τον Πίνακα 7, αφορούν κατά κύριο λόγο την αναζήτηση αγγελιών στον τύπο και το
διαδίκτυο αλλά και τη χρήση του δικτύου γνωριμιών τους. Επιπλέον, το 12,4% των άνεργων
αποφοίτων του Δ.Π.Θ. αναζητούν απασχόληση μέσω του διαδικτυακού τόπου του
Γραφείου Διασύνδεσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι άνεργοι είχαν τη δυνατότητα να
δώσουν έως τρεις απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση.
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Τρόποι αναζήτησης εργασίας

Ποσοστό επί των ανέργων

Δίκτυο γνωριμιών, οικογένειας και φίλων

60,8%

Διαγωνισμοί

22,7%

Αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο

76,3%

Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

12,4%

Προγράμματα κατάρτισης

9,3%

ΟΑΕΔ

23,7%

Πίνακας 7: Τρόποι αναζήτησης εργασίας
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ορισμένοι από τους
απόφοιτους δεν είναι ενεργοί επαγγελματικά και παράλληλα δεν βρίσκονται σε αναζήτηση
εργασίας. Από τους 1088 απόφοιτους του δείγματος οι 49 δηλώνουν άεργοι και ανέρχονται
σε ποσοστό 4,5% επί του συνολικού δείγματος. Επιπλέον, οι 10 από τους 49 (20,4%)
άεργους είναι άντρες και οι 39 γυναίκες (79,6%).
Οι άεργοι ερωτήθηκαν για τον κύριο λόγο που τους οδήγησε στην αποχή από την
επαγγελματική τους δραστηριότητα και την αναζήτηση απασχόλησης με το 40,8%, να
δηλώνουν ότι έχουν ανειλημμένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Αξίζει να σημειώσουμε
επιπλέον, ότι από τα 20 άτομα που υποστηρίζουν ότι δεν είναι ενεργοί επαγγελματικά λόγω
οικογενειακών υποχρεώσεων, οι 19 είναι γυναίκες. Ένας ακόμη λόγος αποχής από την
αναζήτηση εργασίας είναι η εξέλιξη των σπουδών, όπως δήλωσε το 40,8% των μη ενεργών
επαγγελματικά αποφοίτων και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8).

Λόγοι αποχής από την αναζήτηση εργασίας

Συχνότητα

Ποσοστό επί των
αέργων

Οικογενειακές υποχρεώσεις

20

40,8%

Στρατιωτική θητεία

2

4,1%

Σπουδές σε εξέλιξη

20

40,8%

2

4,1%

Λόγοι υγείας

1

2%

Άλλο

4

8,2%

Σύνολο

49

100%

Αίσθημα απογοήτευσης από τις επαγγελματικές
προοπτικές στην Ελλάδα

Πίνακας 8: Λόγοι αποχής από την αναζήτηση εργασίας
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4.5

Γνώση παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου
Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

Στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν το
Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. Οι απόφοιτοι ερωτήθηκαν για το εάν γνωρίζουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης, καθώς και αν έχουν χρησιμοποιήσει
ορισμένες από αυτές. Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόμενοι που ήταν πρόθυμοι να μάθουν
περισσότερα για τη λειτουργία του γραφείου και κυρίως για το πως μπορούν να
επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του από τη στιγμή που αποφοίτησαν, ενημερώθηκαν από
το Στέλεχος του Γ.Δ. που διενήργησε την τηλεφωνική συνέντευξη.
Γράφημα 22: Γνώση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Σύμφωνα

με

το

γράφημα,

το

53,7%

αποφοίτων
γνωρίζει
Γραφείου
Δ.Π.Θ.,

του

τις

διπλανό
των

δείγματος

υπηρεσίες

του

Διασύνδεσης

του

ενώ

το

46,3%

υποστηρίζει ότι δεν τις γνωρίζει.

Από τους αποφοίτους που γνωρίζουν τις υπηρεσίες του Γ.Δ., το 63% χρησιμοποιεί τον
διαδικτυακό του τόπο για ενημέρωση σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, εύρεσης
εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, το 11,2% έχει επωφεληθεί από την εξατομικευμένη
συμβουλευτική προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχουν τα Στελέχη του
Γ.Δ., ενώ το 30,9% δεν έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του. Στη συγκεκριμένη ερώτηση
οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως δύο διαφορετικές απαντήσεις για τις
υπηρεσίες του Γ.Δ. που έχουν χρησιμοποιήσει.
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Χρήση υπηρεσιών του Γ.Δ.
Συμβουλευτική προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και
δράσεις του Γ.Δ.

Ποσοστό χρηστών
11,2%
10,5%

Ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού του τόπου
Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του

63%
30,9%

Πίνακας 9: Χρήση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

5 Ανάλυση αποτελεσμάτων για κάθε Τμήμα του Δ.Π.Θ.

Οι ιδιαιτερότητες και οι επιμέρους συνθήκες που σχετίζονται με το εκάστοτε Τμήμα
αποφοίτησης, το αντικείμενο σπουδών και τον επαγγελματικό χώρο που συνδέεται με τον
αντίστοιχο τίτλο σπουδών, επιφέρουν μεγάλη ανομοιογένεια στον πληθυσμό της μελέτης
αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση. Για το λόγο αυτό, τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας παρουσιάζονται για το σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 &
2013 αλλά και επιμέρους, για κάθε ένα από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου.
Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για κάθε ένα από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν,
τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους σε κάθε Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της
πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους.
Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την
άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
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5.1

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης
τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται,
τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση
των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά εκατόν εννιά (109)
αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 30% περίπου
των οποίων, δηλαδή τριάντα τρεις (33) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης
απορρόφησης. Από τους τριάντα τρεις απόφοιτους του δείγματος οι έντεκα (33,3%) είναι
άντρες και οι είκοσι δυο (66,7%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα
(Γράφημα 23).
Γράφημα 23: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 24: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των αποφοίτων, σε
ποσοστό

90,9%,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις τρία
από τα τριάντα τρία άτομα του
δείγματος

(9,1%)

διατηρεί

ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 25: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης το
78,8%
δηλώνουν

των

αποφοίτων

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
18,2%
άποψη.

διατηρεί

ουδέτερη
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Γράφημα 26: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις,

οι

αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια
του

Τμήματος,

δηλώνει
45,5%

το

30,3%,

ευχαριστημένο, το
διατηρεί

ουδέτερη

άποψη, ενώ το 24,2% δηλώνει
δυσαρεστημένο

ή

πολύ

δυσαρεστημένο.

Γράφημα 27: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 72,8% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
21,2%

διατηρεί

ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,12

0,545

Διδακτικό προσωπικό

4,12

0,820

Λειτουργικές υποδομές

3,03

0,810

Διοικητική υποστήριξη

3,91

0,947

Πίνακας 10: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Αγροτικής Ανάπτυξης
Σύμφωνα με τον Πίνακα 10, οι απόφοιτοι του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης έμειναν
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των
απαντήσεών

τους,

προσεγγίζει

την

απάντηση

«Ευχαριστημένος-η»

ή

«Πολύ

Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις, ενώ ουδέτερη στάση διατηρούν για τις
λειτουργικές υποδομές του Τμήματός τους.

Γράφημα 28: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 39,4% των αποφοίτων (13
από τους 33 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, το 6,1% (2 από τους 33
απόφοιτους) έχει ολοκληρώσει ή
έχει σε εξέλιξη διδακτορικές
σπουδές,

ενώ το 54,5% του

δείγματος έχει μόνο τον βασικό
τίτλο σπουδών.
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Γράφημα 29: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 12,1% των αποφοίτων του
δείγματος εργαζόταν κατά τη
διάρκεια των σπουδών του, ενώ
το 33,3% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας.
Τέλος, το 6,1% βρήκε την πρώτη
του

απασχόληση

τουλάχιστον

μετά

δύο

από
χρόνια

αναζήτησης.

Γράφημα 30: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 72,7% των αποφοίτων του
δείγματος

εργάστηκαν

για

πρώτη φορά σε αντικείμενο που
σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 15,2% εργάστηκαν
σε

αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 31: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Αγροτικής
Ανάπτυξης
Μόλις

τέσσερις

τριάντα

από

τρεις

τους

(12,1%)

απόφοιτους του Τμ. Αγροτικής
Ανάπτυξης ήταν άνεργοι κατά
την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών
ενώ

το

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 72,7% και το
ποσοστό

των
αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 15,2%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 87,9% (29 από τους 33
απόφοιτους του δείγματος) των αποφοίτων εργάζεται και το 12,1% είναι άνεργοι. Αξίζει να
σημειώσουμε επίσης ότι δύο από τους τέσσερις ανέργους του δείγματος έχουν διάρκεια
ανεργίας περισσότερα από δύο χρόνια, ένας από τους τέσσερις είναι άνεργος 13-24 μήνες
και ένας έχει διάρκεια ανεργίας έως έξι μήνες. Τέλος, τρεις από τους τέσσερις ανέργους
δηλώνουν πως ο κύριος λόγος ανεργίας τους είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις
εργασίας για την ειδικότητά τους.

Γράφημα 32: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 29 από τους 33 (87,9%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
68,9% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών τους και 17,2% σε
αντικείμενο που δεν σχετίζεται
καθόλου.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε ποσοστό
87,9% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες
επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις
οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 33: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το

68,9%

των

αποφοίτων

εργαζόμενων

του

δείγματος

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι όσον αφορά το
αίσθημα

ασφάλειας

και

σταθερότητας που βιώνουν στον
επαγγελματικό τους χώρο, και το
13,7%

(4

από

εργαζόμενους
δηλώνουν

του

τους

29

δείγματος)

δυσαρεστημένοι

ή

πολύ δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 34: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το

62%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 24,1% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 35: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 75,9% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 36: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 10,3% (3 από τους 29
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
δυσαρεστημένοι
οικονομικές
σήμερα,

από

τους
το

τις

απολαβές

34,5%

είναι

ευχαριστημένοι και το 13,8%
πολύ ευχαριστημένοι.
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Γράφημα 37: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι είκοσι τέσσερις (24) από τους
είκοσι εννιά (29) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων, το
20,8% (5 από τους 24) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα ενώ το 79,2% στον
ιδιωτικό τομέα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε
στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 11) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως
δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 11: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ CRETA FARMS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΆΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ-ΨΥΓΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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Απασχολούμενοι
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.2

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης
τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται,
τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση
των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά εκατόν είκοσι έξι
(126) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 30%
περίπου των οποίων, δηλαδή τριάντα επτά (37) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της
μελέτης απορρόφησης. Από τους τριάντα επτά απόφοιτους του δείγματος οι δεκαεφτά
(45,9%) είναι άντρες και οι είκοσι (54,1%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω
γράφημα (Γράφημα 38).
Γράφημα 38: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 39: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 81,1% των
αποφοίτων

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις επτά
από τα τριάντα επτά άτομα του
δείγματος

(18,9%)

διατηρεί

ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 40: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το
75,6%
δηλώνουν

των

αποφοίτων

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
18,9%
άποψη.

διατηρεί

ουδέτερη
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Γράφημα 41: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις,

οι

αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια
του

Τμήματος,

δηλώνει

το

59,4%,

δυσαρεστημένο ή

πολύ δυσαρεστημένο, το 29,7%
διατηρεί ουδέτερη άποψη, ενώ
το

10,8%

ευχαριστημένο

δηλώνει
ή

πολύ

ευχαριστημένο.

Γράφημα 42: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 86,4% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

τη

υποστήριξη

του

διοικητική

Τμήματος, το 21,6%

πολύ

διατηρεί

ουδέτερη στάση και το 24,3%
δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 12) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,05

0,664

Διδακτικό προσωπικό

3,97

0,833

Λειτουργικές υποδομές

2,43

0,899

Διοικητική υποστήριξη

3,38

1,037

Πίνακας 12: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, οι απόφοιτοι του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έμειναν
ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών και
το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους,
προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ ουδέτερη στάση διατηρούν για τις
λειτουργικές του υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη.

Γράφημα 43: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 37,8% των αποφοίτων (14
από τους 37 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, ένα άτομο (2,7%) του
δείγματος έχει ολοκληρώσει ή
έχει σε εξέλιξη διδακτορικές
σπουδές,

ενώ το 59,5% έχει

μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών.
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Γράφημα 44: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 67,6% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας,
το 13,5% μέσα σε έναν χρόνο
αναζήτησης, ενώ το 8,1% βρήκε
την πρώτη του απασχόληση
μετά από τουλάχιστον

δύο

χρόνια αναζήτησης.

Γράφημα 45: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 64,9% των αποφοίτων του
δείγματος

εργάστηκαν

για

πρώτη φορά σε αντικείμενο που
σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 13,5% εργάστηκαν
σε

αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.

45
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γράφημα 46: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Μόλις δύο από τους τριάντα
επτά (5,4%) απόφοιτους του Τμ.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό
των

απασχολούμενων-

μισθωτών ανέρχεται στο 45,9%
και

το

ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενωνελεύθερων επαγγελματιών στο
45,9%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 91,8% (34 από τους 37 απόφοιτους του δείγματος) των
αποφοίτων εργάζεται, το 5,4% είναι άνεργοι και ένα άτομο (2,7%) δηλώνει μη ενεργό
επαγγελματικά. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι και οι δύο άνεργοι δηλώνουν πως ο
κύριος λόγος ανεργίας τους είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την
ειδικότητά τους.

Γράφημα 47: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 34 από τους 37 (91,8%)
απόφοιτοι

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
85,3% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών τους και 8,8% σε
αντικείμενο που δεν σχετίζεται
καθόλου.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε
ποσοστό 91,8% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις
δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 48: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 41,2% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 26,4% (9 από τους 34
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
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Γράφημα 49: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 58,8% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο,

και

το 23,5%

διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 50: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 70,6% των εργαζόμενων
αποφοίτων
υποστηρίζουν

του

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.
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Γράφημα 51: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 35,3% (12 από τους 34
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους

το

πολύ
τις

απολαβές

41,2%

ευχαριστημένοι,

ούτε
ούτε

δυσαρεστημένοι και το 23,5%
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 52: Είδος επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών
Οι δεκαεπτά (17) από τους
τριάντα

τέσσερις

(34)

εργαζόμενους του δείγματος
είναι αυτοαπασχολούμενοι, εκ
των οποίων, το 58,8% (10 από
τους 17) διατηρούν ατομική
επιχείρηση και το 29,4% (5 από
τους

17)

συνεχίζουν

την

οικογενειακή τους επιχείρηση.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013,
παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 13) το αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
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Πίνακας 13: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ
CLIENT SERVICE ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / MUSICAL
PERFORMER
URBAN DESIGNER

Αυτοαπασχολούμενοι
MARKETING KAI ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΑΔΕΙΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ /
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3D
ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ /
ΜΕΛΕΤΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.
ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΟ PROJEKT MANAGEMENT
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΝΩ ΒΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
ΚΟΣΤΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΤΛ.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ALUMIL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ
ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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5.3

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του
Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση
των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή
τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση
κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο
απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων
του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών τα έτη 2012 και 2013
είχε συνολικά εκατόν εβδομήντα ένα (171) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της
Γραμματείας του Τμήματος, το 30% περίπου των οποίων, δηλαδή πενήντα ένα (51)
απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους πενήντα ένα
απόφοιτους του δείγματος οι οχτώ (15,7%) είναι άντρες και οι σαράντα τρεις (84,3%) είναι
γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 53).

Γράφημα 53: Φύλο
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Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές

και τη

διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

Γράφημα 54: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 64,7% των
αποφοίτων

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις πέντε
από τα πενήντα ένα άτομα του
δείγματος (21,8%) δηλώνουν
δυσαρεστημένοι

ή

πολύ

δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 55: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος

το

78,4%

αποφοίτων
ευχαριστημένοι

των

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 17,6%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 56: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμήματος, όπως
οι κτιριακές εγκαταστάσεις και
οι αίθουσες διδασκαλίας, το
68,6%,

δηλώνει

δυσαρεστημένο

ή

πολύ

δυσαρεστημένο,

το

25,5%

διατηρεί ουδέτερη άποψη, ενώ
το 5,9% δηλώνει ευχαριστημένο
ή πολύ ευχαριστημένο.

Γράφημα 57: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 53% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

τη

υποστήριξη

του

διοικητική

Τμήματος, το 31,4%

πολύ

διατηρεί

ουδέτερη στάση και το 15,7%
δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 14) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

3,61

0,896

Διδακτικό προσωπικό

3,90

0,700

Λειτουργικές υποδομές

2,25

0,821

Διοικητική υποστήριξη

3,37

0,958

Πίνακας 14: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Σύμφωνα με τον Πίνακα 14, οι απόφοιτοι του Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ.
αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς
ο μέσος όρος των απαντήσεών τους, προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ
ουδέτερη στάση διατηρούν για τη διοικητική του υποστήριξη και δυσαρεστημένοι
δηλώνουν, κατά μέσο, όρο για τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 58: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 25,5% των αποφοίτων (13
από τους 51 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, ένα άτομο (2%) του
δείγματος έχει ολοκληρώσει ή
έχει σε εξέλιξη διδακτορικές
σπουδές,
μόνο

ενώ το 72,5% έχει

τον

σπουδών.

βασικό

τίτλο
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Γράφημα 59: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 56,9% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας,
το 13,7% μέσα σε έναν χρόνο
αναζήτησης, ενώ το
βρήκε

την

απασχόληση
τουλάχιστον

13,7%

πρώτη

του

μετά

από

δύο

χρόνια

αναζήτησης.

Γράφημα 60: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 35,3% των αποφοίτων του
δείγματος

εργάστηκαν

για

πρώτη φορά σε αντικείμενο που
σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 43,1% εργάστηκαν
σε

αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 61: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Μόλις πέντε από τους πενήντα
ένα (9,8%) απόφοιτους του Τμ.
Γλώσσας,

Φιλολογίας

Πολιτισμού

και

Παρευξείνιων

Χωρών ήταν άνεργοι κατά την
περίοδο

διεξαγωγής

τηλεφωνικών
ενώ

το

των

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 68,6% και το
ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών στο 9,8%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το
78,4% (40 από τους 51 απόφοιτους του δείγματος) των αποφοίτων εργάζεται, το 9,8% είναι
άνεργοι και το 11,8% δηλώνει μη ενεργό επαγγελματικά. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι
δύο από τους πέντε ανέργους δηλώνουν πως ο κύριος λόγος ανεργίας τους είναι ότι δεν
υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους και δύο, πως δεν βρίσκουν
εργασία που να τους αρέσει και να τους εκφράζει.

Γράφημα 62: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 40 από τους 51 (78,4%)
απόφοιτοι

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το 35%
εργάζεται σε αντικείμενο που
σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με
το αντικείμενο σπουδών τους και
45% σε αντικείμενο που δεν
σχετίζεται καθόλου.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών από την τρέχουσα
απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε ποσοστό 78,4% επί του συνολικού δείγματος. Η
ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την
ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις
και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 63: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το

80%

των

αποφοίτων

του

δηλώνουν
πολύ

εργαζόμενων
δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 12,5% (5 από τους 51
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 64: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το

65%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο,

και

το 17,5%

διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 65: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 77,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 66: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 65% (26 από τους 40
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
το

ευχαριστημένοι,

πολύ
τις

απολαβές

27,5%

ούτε
ούτε

δυσαρεστημένοι και το 7,5%
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
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Γράφημα 67: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι τριάντα πέντε από τους
σαράντα
δείγματος

εργαζόμενους

του

εργάζονται

ως

μισθωτοί, εκ των οποίων, το
8,6% (3 από τους 35) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα ενώ το 91,4% στον
ιδιωτικό τομέα

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.
τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 15) το αντικείμενο
απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με
στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 15: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (TUI)

ΕΧΕΙ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
(ΑΛΥΣΙΔΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ SUPERMARKET
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
DUTY FREE
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ RECEPTION ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ RECEPTION ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΑΠ STORE
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ PORTO
CARRAS
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Απασχολούμενοι
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΒΙΤΡΙΝΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.4

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών πόρων

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την
ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την
αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους
κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον
αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί
πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους
Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων τα έτη 2012 και
2013 είχε συνολικά εξήντα οχτώ αποφοίτους (68) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα
της Γραμματείας του Τμήματος, το 50% περίπου των οποίων, δηλαδή τριάντα τρεις (33)
απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους τριάντα τρεις
απόφοιτους του δείγματος οι δεκατέσσερις (42,4%) είναι άντρες και οι δεκαεννιά (57,6%)
είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 68).

Γράφημα 68: Φύλο
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Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές

και τη

διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

Γράφημα 69: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 90,9% των
αποφοίτων

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις τρία
από τα τριάντα τρία άτομα του
δείγματος

(9,1%)

διατηρούν

ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 70: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος

το

81,8%

αποφοίτων
ευχαριστημένοι

των

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 12,1%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 71: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμήματος, όπως
οι κτιριακές εγκαταστάσεις και
οι αίθουσες διδασκαλίας, το
48,5%, δηλώνει ευχαριστημένο
ή

πολύ

39,4%

ευχαριστημένο,
διατηρεί

το

ουδέτερη

άποψη, ενώ το 12,1% δηλώνει
δυσαρεστημένο

ή

πολύ

δυσαρεστημένο.

Γράφημα 72: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 78,8% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

τη

υποστήριξη

του

διοικητική

Τμήματος, το 15,2%

πολύ

διατηρεί

ουδέτερη στάση και το 9%
δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 16) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,27

0,626

Διδακτικό προσωπικό

4,00

0,901

Λειτουργικές υποδομές

3,45

0,938

Διοικητική υποστήριξη

4,00

0,935

Πίνακας 16: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Σύμφωνα με τον Πίνακα 16, οι απόφοιτοι του Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο
Δ.Π.Θ. καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους, προσεγγίζει την απάντηση
«Ευχαριστημένος-η».

Γράφημα 73: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 66,7% των αποφοίτων (22
από τους 33 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, δύο άτομα (6,1%) του
δείγματος έχουν ολοκληρώσει ή
έχουν σε εξέλιξη διδακτορικές
σπουδές,

ενώ το 27,3% έχει

μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών.
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Γράφημα 74: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 24,2% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας,
το 15,2% μέσα σε έναν χρόνο
αναζήτησης, το

27,3% βρήκε

την πρώτη του απασχόληση
μετά από τουλάχιστον

δύο

χρόνια αναζήτησης, ενώ το 9,1%
δηλώνει ότι δεν έχει εργαστεί
μετά την κτίση του πτυχίου.

Γράφημα 75: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 51,5% των αποφοίτων του
δείγματος

εργάστηκαν

για

πρώτη φορά σε αντικείμενο που
σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 21,2% εργάστηκαν
σε

αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 76: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Δασολογίας
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Επτά από τους τριάντα τρεις
(21,2%) απόφοιτους του Τμ.
Δασολογίας

και

Περιβάλλοντος

Διαχείρισης

και

Φυσικών

Πόρων ήταν άνεργοι κατά την
περίοδο

διεξαγωγής

τηλεφωνικών
ενώ

το

των

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 54,5% και το
ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών στο 21,2%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το
75,7% (25 από τους 33 απόφοιτους του δείγματος) των αποφοίτων εργάζεται, το 21,2%
είναι άνεργοι και το 3% (1 άτομο) δηλώνει μη ενεργό επαγγελματικά. Αξίζει να
σημειώσουμε επίσης ότι έξι από τους επτά ανέργους δηλώνουν πως ο κύριος λόγος
ανεργίας τους είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους και
τέσσερις από τους επτά ανέργους έχουν διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη από δύο χρόνια.

Γράφημα 77: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 25 από τους 33 (75,7%)
απόφοιτοι

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το 40%
εργάζεται σε αντικείμενο που
σχετίζεται πάρα πολύ με το
αντικείμενο σπουδών τους και
32% σε αντικείμενο που δεν
σχετίζεται καθόλου με αυτό.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων από την τρέχουσα
απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε ποσοστό 75,7% επί του συνολικού δείγματος. Η
ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την
ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις
και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 78: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το

60%

των

αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

εργαζόμενων

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 20% (5 από τους 25
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 79: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 60%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο,

και

το 32%

διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 80: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το

76%

των

αποφοίτων

εργαζόμενων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 81: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 76% (19 από τους 25
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές

τους

πολύ
τις

απολαβές

σήμερα, ενώ το 20% δηλώνουν
ούτε

ευχαριστημένοι,

δυσαρεστημένοι.

ούτε
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Γράφημα 82: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι δεκαοχτώ (18) από τους
είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων, το
38,9% (7 από τους 25) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα ενώ το 61,1% στον
ιδιωτικό τομέα.

Γράφημα 83: Είδος επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών
Οι επτά (7) από τους είκοσι
πέντε (25) εργαζόμενους του
δείγματος

είναι

αυτοαπασχολούμενοι, εκ των
οποίων, το 57,1% (4 από τους 7)
διατηρούν ατομική επιχείρηση
και το 42,9% (3 από τους 7)
συνεχίζουν την

οικογενειακή

τους επιχείρηση.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 17) το
αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική
συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
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Πίνακας 17: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αυτοαπασχολούμενοι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
SOFTWARE DEVELOPER - REMOTE SENSING
& GIS

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΕΛΚΕ ΑΠΘ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΑ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ
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Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης
τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται,
τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση
των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά διακόσιους ογδόντα
εννέα (289) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 30%
των οποίων, δηλαδή ογδόντα έξι (86) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης
απορρόφησης. Από τους ογδόντα έξι απόφοιτους του δείγματος οι είκοσι δύο (25,6%) είναι
άντρες και οι εξήντα τέσσερις (74,4%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω
γράφημα (Γράφημα 84).
Γράφημα 84: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 85: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 72% των
αποφοίτων

του

δείγματος

έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι
πρόγραμμα

από

το

σπουδών

του

Τμήματός τους, ενώ μόλις τρία
από τα ογδόντα έξι άτομα του
δείγματος

(3,5%)

δήλωσαν

δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 86: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας το
76,8% των αποφοίτων δηλώνουν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 19,8%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 87: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Ελληνικής
Φιλολογίας, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις και οι αίθουσες
διδασκαλίας, οι μισοί περίπου
απόφοιτοι, σε ποσοστό 54,7%,
δηλώνουν

δυσαρεστημένοι

ή

πολύ δυσαρεστημένοι, ενώ το
37,2% του δείγματος διατηρεί
ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 88: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 41,2% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
35,3%

διατηρεί

ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

3,95

0,810

Διδακτικό προσωπικό

4,08

0,829

Λειτουργικές υποδομές

2,29

0,969

Διοικητική υποστήριξη

3,31

1,205

Πίνακας 18: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Ελληνικής Φιλολογίας
Σύμφωνα με τον Πίνακα 18, οι απόφοιτοι του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας έμειναν
ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσων αφορά το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματός τους και το διδακτικό προσωπικό, ενώ δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις
λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 89: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 30,2% των αποφοίτων (26
από τους 86 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο,

τρεις από τους

ογδόντα έξι (3,5%) απόφοιτους
έχουν ολοκληρώσει ή έχουν σε
εξέλιξη διδακτορικές σπουδές,
ενώ το 66,3% του δείγματος
έχει μόνο τον βασικό τίτλο
σπουδών του Τμήματος.
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Γράφημα 90: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 22,1% των αποφοίτων του
δείγματος εργαζόταν κατά τη
διάρκεια των σπουδών του, ενώ
το 27,9% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας.
Επιπλέον, το 16,3% βρήκε την
πρώτη του απασχόληση μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης και το 7% δεν έχει
εργαστεί καθόλου μετά την αποφοίτηση.

Γράφημα 91: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 42,4% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με
το αντικείμενο σπουδών του και
το

49,4%

αντικείμενο

εργάστηκε
που

σε
δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 92: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Ελληνικής
Φιλολογίας
Δεκαεπτά

(17)

από

τους

ογδόντα έξι (86) απόφοιτος του
Τμ.

Ελληνικής

Φιλολογίας

(19,8%) ήταν άνεργοι κατά την
περίοδο

διεξαγωγής

τηλεφωνικών
ενώ

το

των

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 52,3% και το
ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών στο 25,6%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το
77,9% των αποφοίτων (67 από τους 86 απόφοιτους του δείγματος) εργάζεται και το 19,8%
είναι άνεργοι. Τέλος, δύο (2) από τους ογδόντα έξι (86) απόφοιτους (2,3%) ήταν μη ενεργοί
επαγγελματικά κατά την περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων λόγω οικογενειακών
υποχρεώσεων.

Γράφημα 93: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 67 από τους 86 (77,9%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
47,8% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πάρα πολύ με το
αντικείμενο σπουδών του και
50,7% σε αντικείμενο που δεν
σχετίζεται καθόλου.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλησή
τους των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας, που βρίσκονται σε
ποσοστό 77,9% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις
δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 94: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 49,2% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 26,8% (18 από τους 67
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 95: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 46,3% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες
εξέλιξης

στον

πολύ
τις

επαγγελματικής
επαγγελματικό

τους χώρο, και το 28,4% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 96: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το

65,7%

των

αποφοίτων

εργαζόμενων

του

Τμήματος

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο
απασχόλησής

τους

σήμερα

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
(ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι) στα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα κλίσεις και
δεξιότητες.

Γράφημα 97: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 17,9% (12 από τους 67
εργαζόμενους) των εργαζόμενων
αποφοίτων

είναι

δυσαρεστημένοι

ή

δυσαρεστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
το

πολύ
τις

απολαβές

26,9%

είναι

ευχαριστημένοι και το 20,9%
πολύ ευχαριστημένοι.
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Γράφημα 98: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι σαράντα πέντε (45) από τους
εξήντα επτά (67) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων, το
20% (9 από τους 45) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα ενώ το 80% στον ιδιωτικό
τομέα.

Γράφημα 99: Διάρκεια ανεργίας των άνεργων αποφοίτων
Οι 17 από τους 86 (19,8%)
απόφοιτους του δείγματος ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων,
από τους οποίους οι 12 (70,6%)
έχουν

διάρκεια

ανεργίας

περισσότερα από δύο χρόνια
και οι 4 (23,5%) είναι άνεργοι
για διάστημα λιγότερο από έξι
μήνες.

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους ανεργίας, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα
να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο κύριος λόγος ανεργίας, όπως δήλωσε
το 92,3% των ανέργων του δείγματος, είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας που σχετίζονται με
την ειδικότητά τους. Επιπλέον, το 30,8% των ανέργων υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες
προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από τους ίδιους, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.
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Ποσοστό επί των

Λόγοι ανεργίας

ανέργων

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου

92,3%

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα

30,8%

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου

0%

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου

7,7%

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει

7,7%

Πίνακας 19: Λόγοι ανεργίας

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε
στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 20) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως
δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Πίνακας 20: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΥΣΗ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΔΟΜΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
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Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ (BOOKING, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΚΑΖΙΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΑ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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5.6

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του
Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση
των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή
τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση
κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο
απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων
του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά
τετρακόσιους τριάντα ένα (431) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας
του Τμήματος, το 10% περίπου των οποίων, δηλαδή σαράντα τρεις

(43) απόφοιτοι,

συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους σαράντα τρεις απόφοιτους
του δείγματος οι τριάντα (69,8%) είναι άντρες και οι δεκατρείς (30,2%) είναι γυναίκες, όπως
φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 100).
Γράφημα 100: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 101: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των αποφοίτων, σε
ποσοστό

90,7%,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις ένα
από τα σαράντα τρία άτομα του
δείγματος

(2,3%)

δήλωσε

δυσαρεστημένο.

Γράφημα 102: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό
του Τμ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. το
των αποφοίτων
ευχαριστημένοι

88,4%

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 4,7%
δηλώνει δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 103: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις,
οι αίθουσες διδασκαλίας και οι
αθλητικοί χώροι του Τμήματος,
σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι, σε
ποσοστό

97,7%,

ευχαριστημένοι

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι, ενώ μόλις ένας
από

τους

απόφοιτους

σαράντα
του

τρεις

δείγματος

διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 104: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 81% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

πολύ
τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
16,7%

διατηρεί ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 21) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,37

0,725

Διδακτικό προσωπικό

4,35

0,813

Λειτουργικές υποδομές

4,70

0,513

Διοικητική υποστήριξη

4,21

0,813

Πίνακας 21: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σύμφωνα με τον Πίνακα 21, οι απόφοιτοι του Τμ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. έμειναν ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών
τους, με βάση τους τέσσερις παράγοντες για τους οποίους ερωτήθηκαν, προσεγγίζει την
απάντηση «Ευχαριστημένος-η» ή «Πολύ Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.

Γράφημα 105: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Μόνο το 18,6% των αποφοίτων
(8 από τους 43 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο,
δείγματος

ενώ το 81,4% του
έχει

μόνο

τον

βασικό τίτλο σπουδών του
Τμήματος.
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Γράφημα 106: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 30,2% των αποφοίτων του
δείγματος εργαζόταν κατά τη
διάρκεια των σπουδών του, ενώ
το 39,5% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας.
Επιπλέον, το 11,6% βρήκε την
πρώτη του απασχόληση μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης.

Γράφημα 107: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 65,1% των αποφοίτων του
δείγματος

εργάστηκαν

για

πρώτη φορά σε αντικείμενο που
σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με
το αντικείμενο σπουδών τους
και το 27,9% εργάστηκαν σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 108: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Μόλις πέντε από τους σαράντα
τρεις

απόφοιτους

του

Τμ.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ήταν άνεργοι κατά
την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών
ενώ

το

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 69,8% και το
ποσοστό

των
αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 18,6%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 88,4% (38 από τους 43
απόφοιτους του δείγματος) των αποφοίτων εργάζεται και το 11,6% είναι άνεργοι. Αξίζει να
σημειώσουμε επίσης ότι δύο από τους πέντε ανέργους του δείγματος έχουν διάρκεια
ανεργίας έως έξι μήνες, ένας από τους πέντε είναι άνεργος 7-12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι
δύο άνεργοι του δείγματος έχουν διάρκεια ανεργίας περισσότερα από δύο χρόνια.

Γράφημα 109: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 38 από τους 43 (88,4%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
63,2% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών τους και 34,2% σε
αντικείμενο που δεν σχετίζεται
καθόλου.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε ποσοστό 88,4% επί
του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνουν

στον

επαγγελματικό

τους

χώρο,

τις

δυνατότητες

επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις
οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 110: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 68,4% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 10,5% (4 από τους 38
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 111: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 55,3% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες
εξέλιξης

στον

πολύ
τις

επαγγελματικής
επαγγελματικό

τους χώρο, και το 36,8% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 112: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 84,3% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 113: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 7,9% (3 από τους 38
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
δυσαρεστημένοι
οικονομικές
σήμερα,

το

από

τους

τις

απολαβές

34,2%

είναι

ευχαριστημένοι και το 31,6%
πολύ ευχαριστημένοι.
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Γράφημα 114: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι

τριάντα

(30)

από

τους

τριάντα οχτώ (38) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων, το
10% (3 από τους 30) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα ενώ το 90% στον ιδιωτικό
τομέα.

Γράφημα 115: Είδος επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων
Οι οχτώ (8) από τους τριάντα
οχτώ (38) εργαζόμενους του
δείγματος

εργάζονται

ως

ελεύθεροι

επαγγελματίες

εκ

των οποίων οι τέσσερις (50%)
έχουν ατομική δραστηριότητα
και οι τρεις (37,5%) συνεχίζουν
την

οικογενειακή

τους

επιχείρηση.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε στον
επόμενο πίνακα (Πίνακας 22) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι
ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
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Πίνακας 22: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

PERSONAL TRAINER

ΕΧΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ AEROBIC

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
PILATES
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ
MANAGER ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΕΡΓΑΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ SECURITY

ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
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5.7

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ..
Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των
αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή
τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση
κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο
απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων
του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία τα έτη 2012 και 2013 είχε
συνολικά διακόσιους εβδομήντα έξι (276) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της
Γραμματείας του Τμήματος, το 30% περίπου των οποίων, δηλαδή ογδόντα δύο (82)
απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους ογδόντα δύο
απόφοιτους του δείγματος ο ένας (1,2%) είναι άντρας και οι ογδόντα ένα (98,8%) είναι
γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 116).
Γράφημα 116: Φύλο
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Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές

και τη

διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
Γράφημα 117: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των αποφοίτων, σε
ποσοστό

92,7%,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις πέντε
από τα ογδόντα δύο άτομα του
δείγματος

(6,1%)

διατηρούν

ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 118: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος

το

85,4%

αποφοίτων
ευχαριστημένοι

των

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 13,4%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 119: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμήματος, όπως
οι κτιριακές εγκαταστάσεις και
οι αίθουσες διδασκαλίας, το
36,6% δηλώνει ευχαριστημένο
ή πολύ ευχαριστημένο, ενώ το
18,3% δηλώνει δυσαρεστημένο
ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 120: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 86,4% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

πολύ
τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
9,9% διατηρεί ουδέτερη στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 23) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,35

0,709

Διδακτικό προσωπικό

4,13

0,733

Λειτουργικές υποδομές

3,18

0,904

Διοικητική υποστήριξη

4,14

0,833

Πίνακας 23: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Σύμφωνα με τον Πίνακα 23, οι απόφοιτοι του Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία, έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ.,
καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η»
με μικρές αποκλίσεις, ενώ διατηρούν ουδέτερη άποψη για τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 121: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 45,1% των αποφοίτων (37
από τους 82 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο,

ενώ το 54,9% του

δείγματος έχει μόνο τον βασικό
τίτλο σπουδών του Τμήματος.
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Γράφημα 122: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 46,3% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας,
το 20,7% βρήκε εργασία μέσα
σε έναν χρόνο και το 6,1% μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης.

Γράφημα 123: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 51,2% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 42,7% εργάστηκε σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 124: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Επιστημών
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Έντεκα (11) από τους ογδόντα
δύο

(82)

απόφοιτους

του

δείγματος ήταν άνεργοι κατά
την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών
ενώ

το

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 65,9% και το
ποσοστό

των
αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο
11%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 76,9% (63 από τους 82 απόφοιτους του δείγματος) των
αποφοίτων εργάζεται, το 13,4% είναι άνεργοι και το 9,8% δηλώνουν μη ενεργοί
επαγγελματικά.

Γράφημα 125: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 63 από τους 82 (76,9%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
63,5% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών τους και 31,7% σε
αντικείμενο που δεν σχετίζεται
καθόλου με αυτό.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Επιστημών της Επκαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία από την τρέχουσα απασχόλησή
τους, που βρίσκονται σε ποσοστό 76,9% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση
μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον
επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση
του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 126: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 58,8% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 12,7% (11 από τους 82
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 127: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 36,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 45,2% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 128: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το

80,3%

των

αποφοίτων

εργαζόμενων

του

Τμήματος

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο
απασχόλησής τους

σήμερα

ανταποκρίνεται

μεγάλο

σε

βαθμό (ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι) στα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα κλίσεις και
δεξιότητες.

Γράφημα 129: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 54,8% των εργαζόμενων
αποφοίτων (34 από τους 82
εργαζόμενους)

είναι

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές

τους

πολύ
τις

απολαβές

σήμερα, το 30,6% δηλώνει ούτε
ευχαριστημένο,

ούτε

δυσαρεστημένο και το 14,5%
είναι δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 130: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι πενήντα τέσσερις (54) από
τους

εξήντα

τρεις

(63)

εργαζόμενους του δείγματος
εργάζονται ως μισθωτοί, εκ των
οποίων, το 32,1% στον δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα
ενώ το 66,7% στον ιδιωτικό
τομέα.

Γράφημα 131: Διάρκεια ανεργίας των άνεργων αποφοίτων
Οι 11 από τους 82 (13,4%)
απόφοιτους του δείγματος ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων,
από τους οποίους οι τέσσερις
(36,4%)

έχουν

διάρκεια

ανεργίας έως έξι μήνες και οι
τρεις (27,3%) περισσότερα από
δύο χρόνια.

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους ανεργίας, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα
να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο κύριος λόγος ανεργίας, όπως δήλωσε
το 45,5% των ανέργων του δείγματος (5 από τους 11 ανέργους), είναι η έλλειψη θέσεων
εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
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Ποσοστό επί των

Λόγοι ανεργίας

ανέργων

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου

45,5%

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα

9,1%

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου

18,2%

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου

18,2%

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει

9,1%

Πίνακας 24: Λόγοι ανεργίας

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ. τα έτη
2012 και 2013, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 25) το αντικείμενο
απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με
στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 25: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΑΝΙΜΑΤΕΡ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Απασχολούμενοι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ SUPER MARKET
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΙΕΚ (ΚΑΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ
ΒΟΗΘΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥΣ)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΙΕΚ (ΚΑΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ
ΒΟΗΘΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥΣ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ZARA
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Αυτοαπασχολούμενοι
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Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(Η.Μ.Μ.Υ.) του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με
την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από
την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική
τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το
τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι,
συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων
μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Η.Μ.Μ.Υ. τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά εκατόν ογδόντα τρεις (183)
αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 30% περίπου
των οποίων, δηλαδή πενήντα πέντε (55) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης
απορρόφησης. Από τους πενήντα πέντε απόφοιτους του δείγματος οι σαράντα έξι (83,6%)
είναι άντρες και οι εννιά (16,4%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα
(Γράφημα 132).
Γράφημα 132: Φύλο
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Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές

και τη

διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
Γράφημα 133: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 63,7% των
αποφοίτων

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ το 25,5%
διατηρεί ουδέτερη άποψη και
το

10,9%

δηλώνει

δυσαρεστημένο.

Γράφημα 134: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος

το

61,8%

αποφοίτων
ευχαριστημένοι

των

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 29,1%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 135: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις,

οι

αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια
του

Τμήματος,

το

43,7%

δηλώνει ευχαριστημένο ή πολύ
ευχαριστημένο και το 47,3%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 136: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 59,3% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
33,3%

διατηρεί

ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 26) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

3,71

0,896

Διδακτικό προσωπικό

3,65

0,821

Λειτουργικές υποδομές

3,38

0,850

Διοικητική υποστήριξη

3,70

0,924

Πίνακας 26: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σύμφωνα με τον Πίνακα 26, οι απόφοιτοι του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς
ο μέσος όρος των απαντήσεών τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ
διατηρούν ουδέτερη άποψη για τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 137: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 45,5% των αποφοίτων (25
από τους 55 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο,

το

21,8%

έχουν

ολοκληρώσει ή έχουν σε εξέλιξη
διδακτορικές

σπουδές

και

επιπλέον 6 άτομα του δείγματος
(10,9%)

εκπονούν

μεταδιδακτορική έρευνα.
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Γράφημα 138: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 60% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας,
το 18,2% βρήκε εργασία μέσα
σε

διάστημα

ενός

έτους

αναζήτησης και το 12,7% μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης.

Γράφημα 139: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 76,3% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το μόλις το 3,6%
εργάστηκε σε αντικείμενο που
δεν συσχετιζόταν καθόλου με
αυτό.
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Γράφημα 140: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Το

ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
αποφοίτων

του

δείγματος

ανέρχεται στο 76,4% και το
ποσοστό

των
αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο
20%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι
το 96,4% (53 από τους 55
απόφοιτους του δείγματος) των
αποφοίτων εργάζεται και το 3,6% (δύο άτομα του δείγματος) δηλώνουν μη ενεργοί
επαγγελματικά, ενώ κανένας απόφοιτος του δείγματος δεν ήταν άνεργος κατά την περίοδο
διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Γράφημα 141: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 53 από τους 55 (96,4%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
84,9% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών τους και μόλις 3
άτομα (5,7%) εργάζονται σε
αντικείμενο που δεν σχετίζεται
καθόλου με αυτό.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλησή
τους των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Η.Μ.Μ.Υ., που βρίσκονται σε ποσοστό 96,4% επί
του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνουν

στον

επαγγελματικό

τους

χώρο,

τις

δυνατότητες

επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις
οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 142: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 73,6% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 13,2% (7 από τους 53
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 143: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 75,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 18,9% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 144: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 88,7% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

Τμήματος

υποστηρίζουν

ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 145: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το

68%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων (36 από τους 53
εργαζόμενους)

είναι

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές

τους

πολύ
τις

απολαβές

σήμερα, το 22,6% δηλώνει ούτε
ευχαριστημένο,

ούτε

δυσαρεστημένο και το 9,5%
είναι δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 146: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι σαράντα δύο (42) από τους
πενήντα

τρεις

(53)

εργαζόμενους του δείγματος
εργάζονται ως μισθωτοί, εκ των
οποίων, το 16,7% στον δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα
ενώ το 83,3% στον ιδιωτικό
τομέα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Η.Μ.Μ.Υ. του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε στον επόμενο
πίνακα (Πίνακας 27) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι
κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 27: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

FEATURE TESTING IN TELECOMMUNICATIONS
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

SOFTWARE ENGINEERING
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

SERVER MANAGEMENT KAI IT SUPPORT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΥΠΠ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (δεύτερο πτυχίο)
APPLICATION ENGINEER & R&D
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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Απασχολούμενοι
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ"
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΒUSINESS ANALYST IN SUPPLY CHAIN AT
KLEEMANN LIFTS
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
IoT Cloud Tech Lead
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
HIGH VOLTAGE TESTING, SIMULATION/FEA
EXPERT
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
SOFTWARE/HARDWARE
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
PRODUCT MANAGER
COMPUTER ENGINEER
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
LOGISTICS
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
DESIGN ENGINEER
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
PHD STUDENT IN KTH, COMPUTER
ARCHITECTURE AND HARDWARE DESIGN

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.9

Τμήμα Ιατρικής

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Ιατρικής του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της
έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη
χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης,
την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο
Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Ιατρικής τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά εκατόν ενενήντα (190) αποφοίτους,
σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 30% περίπου των οποίων,
δηλαδή πενήντα επτά (57) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης.
Από τους πενήντα επτά απόφοιτους του δείγματος οι είκοσι οχτώ (49,1%) είναι άντρες και
οι είκοσι εννιά (50,9%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα
147).
Γράφημα 147: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 148: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία
των αποφοίτων, σε ποσοστό
91,2%, έμειναν ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι από το
πρόγραμμα

σπουδών

του

Τμήματός τους, ενώ το 8,8%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 149: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος

το

87,8%

αποφοίτων
ευχαριστημένοι

των

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 12,3%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 150: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις,

οι

αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια
του Τμήματος, το 59,6% των
αποφοίτων

δηλώνει

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο και το 35,1%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 151: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 63,2% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική

υποστήριξη

του

Τμήματος,

ενώ

το

πολύ

29,8%

διατηρεί ουδέτερη στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 28) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,25

0,606

Διδακτικό προσωπικό

4,12

0,600

Λειτουργικές υποδομές

3,77

0,866

Διοικητική υποστήριξη

3,84

0,922

Πίνακας 28: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ιατρικής
Σύμφωνα με τον Πίνακα 28, οι απόφοιτοι του Τμ. Ιατρικής, έμειναν ικανοποιημένοι
από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους προσεγγίζει
την απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.

Γράφημα 152: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 29,8% των αποφοίτων (17
από τους 57 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, το 12,3% (7 άτομα)
έχουν ολοκληρώσει ή έχουν σε
εξέλιξη διδακτορικές σπουδές,
ενώ το 57,9% των αποφοίτων
έχουν μόνο τον βασικό τίτλο
σπουδών του Τμήματός τους.
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Γράφημα 153: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 82,5% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας,
και το 14% βρήκε εργασία μέσα
σε

διάστημα

αναζήτησης.

ενός

έτους

Επιπλέον, αξίζει

να σημειώσουμε ότι όλα τα
άτομα

του

δείγματος

εργάστηκαν στην πρώτη τους
απασχόληση

σε

αντικείμενο

που συσχετιζόταν πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών τους.

Γράφημα 154: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής
Μόλις ένα από τα πενήντα επτά
μέλη του δείγματος ήταν άνεργο
κατά την περίοδο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων, με διάρκεια
ανεργίας έως έξι μήνες,
υπόλοιποι

ενώ οι

εργάζονται

απασχολούμενοι-μισθωτοί.

ως
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Γράφημα 155: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 56 από τους 57 (98,2%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
98,2% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πάρα πολύ με το
αντικείμενο σπουδών του και
μόλις

ένα

άτομο

(1,8%)

εργάζεται σε αντικείμενο που
σχετίζεται λίγο με αυτό.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλησή
τους των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής, που βρίσκονται σε ποσοστό 98,2% επί
του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνουν

στον

επαγγελματικό

τους

χώρο,

τις

δυνατότητες

επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις
οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 156: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το

59%

αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

των
του

εργαζόμενων
δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 16,1% (9 από τους 56
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.
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Γράφημα 157: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 62,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 21,4% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 158: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το

75%

των

αποφοίτων
υποστηρίζουν

εργαζόμενων

του

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα
κλίσεις και δεξιότητες.
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Γράφημα 159: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 35,7% των εργαζόμενων
αποφοίτων (20 από τους 56
εργαζόμενους)

είναι

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές

τους

πολύ
τις

απολαβές

σήμερα, το 46,4% δηλώνει ούτε
ευχαριστημένο,

ούτε

δυσαρεστημένο και το 17,9%
είναι δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.

Γράφημα 160: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Όλοι

οι

εργαζόμενοι

του

δείγματος

εργάζονται

ως

μισθωτοί, εκ των οποίων, το
96,4%

στον

δημόσιο

και

ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ το
3,6% ( 2 από τα 56 άτομα) στον
ιδιωτικό τομέα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Ιατρικής του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε στον επόμενο
πίνακα (Πίνακας 29) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι
κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
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Πίνακας 29: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
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Απασχολούμενοι
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
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5.10 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης
τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται,
τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση
των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά διακόσιους πενήντα
πέντε (255) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 30%
περίπου των οποίων, δηλαδή εβδομήντα επτά (77) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της
μελέτης απορρόφησης. Από τους εβδομήντα επτά απόφοιτους του δείγματος οι δεκαοχτώ
(23,4%) είναι άντρες και οι πενήντα εννιά (76,6%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο
παρακάτω γράφημα (Γράφημα 161).
Γράφημα 161: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη

123
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Γράφημα 162: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 67,3% των
αποφοίτων

του

δείγματος

έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι
πρόγραμμα

από

το

σπουδών

του

Τμήματός τους, ενώ το 26%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 163: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό
του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας
το

52%

δηλώνουν

των

αποφοίτων

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
39% διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 164: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Ιστορίας και
Εθνολογίας, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις και οι αίθουσες
διδασκαλίας, οι μισοί περίπου
απόφοιτοι, σε ποσοστό 50,7%,
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι, ενώ το
35,1% του δείγματος διατηρεί
ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 165: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 44,2% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
32,5%

διατηρεί

ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 30) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

3,69

0,907

Διδακτικό προσωπικό

3,53

0,852

Λειτουργικές υποδομές

2,51

0,982

Διοικητική υποστήριξη

3,34

1,313

Πίνακας 30: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ιστορίας
και Εθνολογίας
Σύμφωνα με τον Πίνακα 30, οι απόφοιτοι του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας έμειναν
ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσων αφορά το πρόγραμμα σπουδών και
το διδακτικό προσωπικό του Τμήματός τους, καθώς οι απαντήσεις τους προσεγγίζουν κατά
μέσο όρο την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις
λειτουργικές του υποδομές και διατηρούν ουδέτερη στάση για τη διοικητική του
υποστήριξη.

Γράφημα 166: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 32,9% των αποφοίτων (25
από τους 77 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, μόλις ένας από τους
εβδομήντα

επτά

(1,3%)

απόφοιτους έχει ολοκληρώσει ή
έχει σε εξέλιξη διδακτορικές
σπουδές, ενώ το 65,8% του
δείγματος έχει μόνο τον βασικό
τίτλο σπουδών του Τμήματος.
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Γράφημα 167: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 28,6% των αποφοίτων του
δείγματος εργαζόταν κατά τη
διάρκεια των σπουδών του, ενώ
το 26% βρήκε την πρώτη του
απασχόληση

μέσα

σε

ένα

εξάμηνο αναζήτησης εργασίας.
Επιπλέον, το 7,8% βρήκε την
πρώτη του απασχόληση μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης και το 7,8% δεν έχει
εργαστεί

καθόλου

μετά

την

αποφοίτηση.

Γράφημα 168: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 27,3% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με
το αντικείμενο σπουδών του και
το

62,3%

αντικείμενο

εργάστηκε
που

σε
δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 169: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Ιστορίας και
Εθνολογίας
Δεκαεπτά
εβδομήντα

(17)

από
επτά

τους
(77)

απόφοιτους του Τμ. Ιστορίας και
Εθνολογίας (22,1%) ήταν άνεργοι
κατά την περίοδο διεξαγωγής
των τηλεφωνικών συνεντεύξεων,
ενώ

το

ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 46,8% και το
ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών στο 20,8%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το
67,6% των αποφοίτων (52 από τους 77 απόφοιτους του δείγματος) εργάζεται, το 22,1%
είναι άνεργοι και το 10,4% δηλώνουν μη ενεργοί επαγγελματικά.

Γράφημα 170: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 52 από τους 77 (67,6%)
απόφοιτους
εργάζονται.

του

Τμήματος

Από αυτούς,

το

40,3% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πάρα πολύ με το
αντικείμενο σπουδών του και
53,8% σε αντικείμενο που δεν
σχετίζεται καθόλου με αυτό.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε
ποσοστό 67,6% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις
δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
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απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 171: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 57,7% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 32,7% (17 από τους 52
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 172: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 40,4% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο,

και

το 32,7%

αυτών διατηρούν ουδέτερη
άποψη.
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Γράφημα 173: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 61,6% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 174: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 36,5% (19 από τους 52
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,
εργαζόμενοι
δείγματος
ούτε
δυσαρεστημένοι.

τους
ενώ

πολύ

απολαβές
οι

απόφοιτοι
(50%)

τις

μισοί
του

δηλώνουν

ευχαριστημένοι,

ούτε
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Γράφημα 175: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι τριάντα έξι (36) από τους
πενήντα δύο (52) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων 11,1%
(4 από τους 36) στον δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα
ενώ το 88,9% στον ιδιωτικό
τομέα.

Γράφημα 176: Διάρκεια ανεργίας των άνεργων αποφοίτων
Οι 17 από τους 77 (22,1%)
απόφοιτους του δείγματος ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων,
από τους οποίους οι 11 (64,7%)
έχουν

διάρκεια

ανεργίας

περισσότερα από δύο χρόνια
και οι 5 (29,4%) είναι άνεργοι
για διάστημα 13-24 μηνών.

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους ανεργίας, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα
να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο κύριος λόγος ανεργίας, όπως δήλωσαν
όλοι οι άνεργοι του δείγματος (100%), είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας που σχετίζονται με
την ειδικότητά τους. Επιπλέον, το 58,8% των ανέργων υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκουν
εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα τους και το 29,4% των ανέργων θεωρούν ότι οι
εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από τους ίδιους, όπως φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα.
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Ποσοστό επί των

Λόγοι ανεργίας

ανέργων

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου

100%

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα

29,4%

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου

17,6%

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου

58,8%

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει

17,6%

Πίνακας 31: Λόγοι ανεργίας

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε
στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 32) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως
δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 32: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ - ΤΑΜΙΑΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΓΚΑΛΕΡΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ & ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΔΑΠ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Απασχολούμενοι
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - LOGISTICS
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.11 Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επιστήμης

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ..
Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των
αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή
τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση
κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο
απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων
του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης τα έτη 2012 και 2013 είχε
συνολικά τριακόσιους πενήντα ένα (351) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της
Γραμματείας του Τμήματος, το 30% περίπου των οποίων, δηλαδή εκατόν τέσσερις (104)
απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατόν τέσσερις
απόφοιτους του δείγματος οι δεκαέξι (15,4%) είναι άντρες και οι ογδόντα οχτώ (84,6%)
είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 177).
Γράφημα 177: Φύλο
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Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές

και τη

διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
Γράφημα 178: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 75% των
αποφοίτων

του

δείγματος

έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι
πρόγραμμα

από

το

σπουδών

του

Τμήματός τους, ενώ το 23,1%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 179: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό
του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης
και Πολιτικής Επιστήμης το
71,1%
δηλώνουν

των

αποφοίτων

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
26% διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 180: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμήματος, όπως
οι κτιριακές εγκαταστάσεις και
οι αίθουσες διδασκαλίας, το
58,6%

των

αποφοίτων

δείγματος

του

δηλώνουν

δυσαρεστημένοι

ή

πολύ

δυσαρεστημένοι, ενώ το 29,8%
του

δείγματος

διατηρεί

ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 181: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 53,9% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική

υποστήριξη

του

Τμήματος,

ενώ

το

πολύ

30,8%

διατηρεί ουδέτερη στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 33) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

3,94

0,722

Διδακτικό προσωπικό

3,95

0,805

Λειτουργικές υποδομές

2,40

0,919

Διοικητική υποστήριξη

3,56

1,041

Πίνακας 33: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Σύμφωνα με τον Πίνακα 33, οι απόφοιτοι του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσων αφορά
το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του
Τμήματός τους, καθώς οι απαντήσεις τους προσεγγίζουν κατά μέσο όρο την απάντηση
«Ευχαριστημένος-η», ενώ δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 182: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 50% των αποφοίτων (52 από
τους

104

απόφοιτους

του

δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, οχτώ απόφοιτοι (7,7%)
έχουν ολοκληρώσει ή έχουν σε
εξέλιξη διδακτορικές σπουδές,
ενώ το 42,3% του δείγματος
έχει μόνο τον βασικό τίτλο
σπουδών του Τμήματος.
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Γράφημα 183: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 10,6% των αποφοίτων του
δείγματος εργαζόταν κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους,
ενώ το 49% βρήκε την πρώτη
του απασχόληση μέσα σε ένα
εξάμηνο αναζήτησης εργασίας.
Επιπλέον,

το

21,2%

βρήκε

εργασία μέσα σε έναν χρόνο
αναζήτησης και το 4,8% μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης.

Γράφημα 184: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 67,3% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 29,8% εργάστηκε σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 185: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Έντεκα (11) από τους εκατόν
τέσσερις (104) απόφοιτους του
Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης

(10,6%)

ήταν άνεργοι κατά την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό
των

απασχολούμενων-

μισθωτών ανέρχεται στο 82,7%
και

το

ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών στο 4,8%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το
87,5% των αποφοίτων (91 από τους 104 απόφοιτους του δείγματος) εργάζεται, το 10,6%
είναι άνεργοι και το 1,9% (2 άτομα) δηλώνουν μη ενεργοί επαγγελματικά.
Γράφημα 186: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 91 από τους 104 (87,5%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
63,7% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται
πολύ

με

το

πολύ ή πάρα
αντικείμενο

σπουδών τους και 35,2% σε
αντικείμενο που δεν σχετίζεται
καθόλου με αυτό.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλησή
τους των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης,
που βρίσκονται σε ποσοστό 87,5% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται
με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους
χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 187: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 58,3% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 17,6% (14 από τους 91
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 188: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 56,1% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 28,6% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 189: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 71,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 190: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 59,4% (54 από τους 91
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
ενώ

πολύ
τις

απολαβές
το

26,7%

δηλώνουν ούτε ευχαριστημένοι,
ούτε δυσαρεστημένοι και το
13,2% δυσαρεστημένοι ή πολύ
δυσαρεστημένοι.
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Γράφημα 191: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι ογδόντα έξι (86) από τους
ενενήντα ένα (91) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων 77,9%
(67 από τους 86) στον δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα
ενώ το 22,1% στον ιδιωτικό
τομέα.

Γράφημα 192: Διάρκεια ανεργίας των άνεργων αποφοίτων
Οι 11 από τους 104 (10,6%)
απόφοιτους του δείγματος ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων,
από τους οποίους πέντε (45,5%)
έχουν διάρκεια ανεργίας έως έξι
μήνες και τέσσερις (36,4%) είναι
άνεργοι

εφτά

έως

δώδεκα

μήνες.

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους ανεργίας, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα
να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο κύριος λόγος ανεργίας, όπως δήλωσαν
εννιά από τους έντεκα ανέργους του δείγματος (81,8%), είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας
που σχετίζονται με την ειδικότητά τους. Επιπλέον, το 18,1% των ανέργων υποστηρίζουν ότι
δεν βρίσκουν εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα τους και το 27,3% θεωρούν ότι οι
εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από τους ίδιους, όπως φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα.
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Ποσοστό επί των

Λόγοι ανεργίας

ανέργων

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου

81,8%

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα

27,3%

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου

0%

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου

18,1%

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει

0,9%

Πίνακας 34: Λόγοι ανεργίας

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012
και 2013, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 35) το αντικείμενο απασχόλησής
τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 35: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΜΥ
ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΙΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ

Αυτοαπασχολούμενοι
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
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ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΜΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΔΗΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

Αυτοαπασχολούμενοι
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΜΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΜΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
SOS
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΜΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΜΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
BEAUTY EDITOR ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΤΟΜΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ

Αυτοαπασχολούμενοι
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΕ E-SHOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.12 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται,
λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση
της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους.
Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την
άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά εκατόν
δώδεκα (112) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το
30% περίπου των οποίων, δηλαδή τριάντα τρεις (33) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα
της μελέτης απορρόφησης. Από τους τριάντα τρεις απόφοιτους του δείγματος οι είκοσι
πέντε (75,8%) είναι άντρες και οι

οχτώ (24,2%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο

παρακάτω γράφημα (Γράφημα 193).
Γράφημα 193: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 194: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 75,7% των
αποφοίτων

του

δείγματος

έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι
πρόγραμμα

από

το

σπουδών

του

Τμήματός τους, ενώ το 21,2%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 195: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό
του Τμ. Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης το

72,8% των

αποφοίτων
ευχαριστημένοι

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 21,2%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 196: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις,

οι αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια
του Τμήματος, το 27,3% των
αποφοίτων

του

δείγματος

δηλώνουν δυσαρεστημένοι, το
42,4% του δείγματος διατηρεί
ουδέτερη άποψη και το 30%
έμεινε ευχαριστημένο ή πολύ
ευχαριστημένο.

Γράφημα 197: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 87,9% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική

υποστήριξη

του

Τμήματος,

ενώ

το

πολύ

12,1%

διατηρεί ουδέτερη στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 36) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

3,85

0,667

Διδακτικό προσωπικό

3,82

0,769

Λειτουργικές υποδομές

3,06

0,827

Διοικητική υποστήριξη

4,18

0,635

Πίνακας 36: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σύμφωνα με τον Πίνακα 36, οι απόφοιτοι του Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσων αφορά το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός
τους, καθώς οι απαντήσεις τους προσεγγίζουν κατά μέσο όρο την απάντηση
«Ευχαριστημένος-η», ενώ διατηρούν ουδέτερη άποψη για τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 198: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 45,5% των αποφοίτων (14
από τους 33 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, τέσσερις απόφοιτοι
(12,1%) έχουν ολοκληρώσει ή
έχουν σε εξέλιξη διδακτορικές
σπουδές, ενώ το 42,4% του
δείγματος έχει μόνο τον βασικό
τίτλο σπουδών του Τμήματος.
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Γράφημα 199: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Σύμφωνα

με

το

διπλανό

γράφημα, το 51,5% βρήκε την
πρώτη του απασχόληση μέσα
σε ένα εξάμηνο αναζήτησης
εργασίας,

το

12,1%

βρήκε

εργασία μέσα σε έναν χρόνο
αναζήτησης και το 21,2% μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης.

Γράφημα 200: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 69,7% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 9,1% εργάστηκε σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 201: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης
Μόλις ένα άτομο (3%) από τα
τριάντα τρία του δείγματος
ήταν άνεργο κατά την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό
των

απασχολούμενων-

μισθωτών ανέρχεται στο 69,7%
και

το

ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενωνελεύθερων επαγγελματιών στο
27,3%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 97% των αποφοίτων (32 από τους 33 απόφοιτους του
δείγματος) εργάζεται και το 3% (1 άτομο) είναι άνεργο.
Γράφημα 202: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 32 από τους 33 (97%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
84,4% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται
πολύ

με

το

πολύ ή πάρα
αντικείμενο

σπουδών τους και 12,5% σε
αντικείμενο που σχετίζεται λίγο
με αυτό.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που
βρίσκονται σε ποσοστό 97% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με
βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους
χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 203: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 68,8% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 12,5% (4 από τους 32
εργαζόμενους του δείγματος)
δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 204: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 78,2% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 9,4% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 205: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 71,9% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 206: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 53,2% (17 από τους 32
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
ενώ

πολύ
τις

απολαβές
το

34,4%

δηλώνουν ούτε ευχαριστημένοι,
ούτε δυσαρεστημένοι και το
12,5% δηλώνει δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 207: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι είκοσι τρεις (23) από τους
τριάντα δύο (32) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων το 13%
(3 από τους 23) στον δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα
ενώ το 87% στον ιδιωτικό
τομέα.

Γράφημα 208: Είδος επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων
Οι εννιά (9) από τους τριάντα
δύο (32) εργαζόμενους του
δείγματος

εργάζονται

ελεύθεροι

ως

επαγγελματίες,

πέντε εκ των οποίων (55,6%)
συνεχίζουν την
τους

επιχείρηση

(33,3%)

έχουν

οικογενειακή
και

τρεις

ατομική

δραστηριότητα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013,
παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 37) το αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
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Πίνακας 37: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΣΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ LOGISTICS ΣΕ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
PRODUCT DEVELOPER & EVALUATION
MANAGER (FinTech)
SUPPLY CHAIN MANAGER & LOGISTICS
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτοαπασχολούμενοι
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΈΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
CONSTRUCTION MANAGER
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5.13 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται λοιπόν, τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης
τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται,
τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση
των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά πενήντα εννιά
(59) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 50%
περίπου των οποίων, δηλαδή είκοσι εννιά (29) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της
μελέτης απορρόφησης. Από τους είκοσι εννιά απόφοιτους του δείγματος οι δεκατέσσερις
(48,3%) είναι άντρες και οι δεκαπέντε (51,7%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω
γράφημα (Γράφημα 209).
Γράφημα 209: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 210: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 55,1% των
αποφοίτων

του

δείγματος

έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι
πρόγραμμα

από

το

σπουδών

του

Τμήματός τους, ενώ το 41,4%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 211: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό
του

Τμ.

Περιβάλλοντος το

Μηχανικών
58,6% των

αποφοίτων
ευχαριστημένοι

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 34,5%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 212: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις,

οι αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια
του Τμήματος, το 37,9% των
αποφοίτων

του

δείγματος

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ δυσαρεστημένοι, το 44,8%
του

δείγματος

διατηρεί

ουδέτερη άποψη και το 17,2%
έμεινε ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο.

Γράφημα 213: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 51,4% των αποφοίτων του
δείγματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική

υποστήριξη

του

Τμήματος,

ενώ

το

πολύ

27,5%

δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 38) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

3,62

0,728

Διδακτικό προσωπικό

3,59

0,733

Λειτουργικές υποδομές

2,72

0,960

Διοικητική υποστήριξη

3,24

1,185

Πίνακας 38: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σύμφωνα με τον Πίνακα 38, οι απόφοιτοι του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος
έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσων αφορά το πρόγραμμα
σπουδών και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματός τους, καθώς οι απαντήσεις τους
προσεγγίζουν κατά μέσο όρο την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ διατηρούν ουδέτερη
άποψη για τη διοικητική υποστήριξη και τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 214: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 41,4% των αποφοίτων (12
από τους 29 απόφοιτους του
δείγματος)

συνέχισαν

τις

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, έξι απόφοιτοι (20,7%)
έχουν ολοκληρώσει ή έχουν σε
εξέλιξη διδακτορικές σπουδές,
ενώ το 37,9% του δείγματος
έχει μόνο τον βασικό τίτλο
σπουδών του Τμήματος.
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Γράφημα 215: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Σύμφωνα

με

το

διπλανό

γράφημα, το 44,8% βρήκε την
πρώτη του απασχόληση μέσα
σε ένα εξάμηνο αναζήτησης
εργασίας,

το

10,3%

βρήκε

εργασία μέσα σε έναν χρόνο
αναζήτησης και το 10,3% μετά
από τουλάχιστον δύο χρόνια
αναζήτησης.

Γράφημα 216: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 41,4% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 34,5% εργάστηκε σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 217: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών
Περιβάλλοντος
Μόλις δύο άτομα (6,9%) από τα
είκοσι

εννιά

του

δείγματος

ήταν άνεργα κατά την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό
των

απασχολούμενων-

μισθωτών ανέρχεται στο 65,5%
και

το

ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενωνελεύθερων επαγγελματιών στο
17,2%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 82,7% των αποφοίτων (24 από τους 29 απόφοιτους του
δείγματος) εργάζεται, το 6,9% (2 άτομα) είναι άνεργοι και το 10,3% (3 άτομα) δηλώνουν μη
ενεργοί επαγγελματικά. Αξίζει να σημειώσουμε επιπλέον ότι και οι δύο άνεργοι του
δείγματος δηλώνουν πως ο κύριος λόγος ανεργίας τους είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές
θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, καθώς και ότι δεν βρίσκουν εργασία που να
ανταποκρίνεται στα προσόντα τους.

Γράφημα 218: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 24 από τους 29 (82,7%)
απόφοιτους

του

δείγματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
37,5% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται
πολύ

με

το

πολύ ή πάρα
αντικείμενο

σπουδών τους και 37,5% σε
αντικείμενο που δεν σχετίζεται
καθόλου με αυτό.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε
ποσοστό 82,7% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις
δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 219: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 62,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 25% (6 από τους 24
εργαζόμενους του δείγματος)
διατηρούν ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 220: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 62,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 20,8% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 221: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 58,3% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα,
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 222: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 37,5% (9 από τους 24
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

πολύ

τους
ενώ

τις

απολαβές
το

41,7%

δηλώνουν ούτε ευχαριστημένοι,
ούτε δυσαρεστημένοι και το
20,9%
δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.

δηλώνουν
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Γράφημα 223: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι δεκαεννιά (19) από τους
είκοσι

τέσσερις

(24)

εργαζόμενους του δείγματος
εργάζονται ως μισθωτοί, εκ των
οποίων το 26,3% (5 από τους19)
στον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα ενώ το 73,7%
στον ιδιωτικό τομέα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013,
παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 39) το αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 39: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ESHOP ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
BUSINESS MANAGEMENT
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ R&D ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ISO
ASSISTANT PROJECT MANAGER ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Αυτοαπασχολούμενοι
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Δ.Π.Θ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Απασχολούμενοι
DATA ANALYST
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
BIOPHARMACEUTICAL PROJECT ENGINEER
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.14 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται,
λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση
της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους.
Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την
άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά εκατό
είκοσι δύο (122) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το
30% περίπου των οποίων, δηλαδή τριάντα πέντε (35) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα
της μελέτης απορρόφησης. Από τους τριάντα πέντε απόφοιτους του δείγματος οι δέκα
(28,6%) είναι άντρες και οι είκοσι πέντε (71,4%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο
παρακάτω γράφημα (Γράφημα 224).
Γράφημα 224: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 225: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 94,2% των
αποφοίτων,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις δύο
άτομα από τα τριάντα πέντε του
δείγματος

(5,7%)

διατηρούν

ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 226: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Όσον

αφορά

το

διδακτικό

προσωπικό του Τμ. Μοριακής
Βιολογίας

και

συντριπτική

Γενετικής

πλειοψηφία

η
των

αποφοίτων, σε ποσοστό 82,8%
δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
17,1%
άποψη.

διατηρεί

ουδέτερη
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Γράφημα 227: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, όπως οι
κτιριακές

εγκαταστάσεις,

οι

αίθουσες διδασκαλίας και τα
εργαστήρια του Τμήματος, έξι
στους δέκα απόφοιτους (60%)
δηλώνουν
πολύ

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι,

ή

τρεις

στους δέκα (31,4%) διατηρεί
ουδέτερη άποψη και ένας στους
δέκα (8,6%) δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 228: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 65,7% των αποφοίτων του
Τμήματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο

από

τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
31,4%

διατηρεί

ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 40) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,31

0,583

Διδακτικό προσωπικό

3,94

0,539

Λειτουργικές υποδομές

3,80

0,964

Διοικητική υποστήριξη

3,97

0,891

Πίνακας 40: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Μοριακή Βιολογίας και Γενετικής
Σύμφωνα με τον Πίνακα 40, οι απόφοιτοι του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των
απαντήσεών τους, με βάση τους τέσσερις παράγοντες για τους οποίους ερωτήθηκαν,
προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.

Γράφημα 229: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 42,9% των αποφοίτων

του

Τμ. Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής έχουν ως ανώτατο
επίπεδο

εκπαίδευσης

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
το 34,3% έχουν σε εξέλιξη ή
έχουν

ολοκληρώσει

διδακτορικές σπουδές ενώ το
22,9% του δείγματος έχει μόνο
τον βασικό τίτλο σπουδών του
Τμήματος.
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Γράφημα 230: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 48,6% των αποφοίτων βρήκε
την πρώτη του απασχόληση
μέσα

σε

ένα

εξάμηνο

αναζήτησης απασχόλησης και το
17,1% σε διάστημα επτά έως
δέκα μηνών. Επιπλέον, το 14,3%
βρήκε

την

απασχόληση
τουλάχιστον

πρώτη

του

μετά

από

δύο

χρόνια

αναζήτησης εργασίας, ενώ το
11,4% του δείγματος δήλωσε ότι
δεν έχει εργαστεί καθόλου μετά την αποφοίτησή του.

Γράφημα 231: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Έξι στους δέκα απόφοιτους
(60%) του Τμήματος εργάστηκαν
για πρώτη φορά σε αντικείμενο
που σχετιζόταν πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών τους και το 22,9%
εργάστηκαν σε αντικείμενο που
δεν συσχετιζόταν καθόλου με
αυτό.
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Γράφημα 232: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής
Μόλις ένας από τους τριάντα
πέντε

απόφοιτους

Μοριακής

του

Βιολογίας

Τμ.
και

Γενετικής ήταν άνεργος κατά την
περίοδο

διεξαγωγής

τηλεφωνικών
ενώ

το

των

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 65,7% και το
ποσοστό

των
αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 14,3%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 80% (28 από τους 35
απόφοιτους του δείγματος) των αποφοίτων εργάζεται και το 20% είναι άνεργοι ή μη
ενεργοί επαγγελματικά. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης, ότι ο ένας άνεργος του δείγματος,
με διάρκεια ανεργίας 7-12 μήνες, υποστηρίζει ότι δεν βρίσκει εργασία που να αντιστοιχεί
στα προσόντα του, ενώ και οι έξι άεργοι, ποσοστό 17,1% επί του δείγματος, δήλωσαν πως
δεν βρίσκονται σε αναζήτηση απασχόλησης λόγω σπουδών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γράφημα 233: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 28 από τους 35 (80%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το 75%
εργάζεται σε αντικείμενο που
σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με
το αντικείμενο σπουδών τους
και 17,9% σε αντικείμενο που
δεν σχετίζεται καθόλου.
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται
σε ποσοστό 80% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις
δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
Γράφημα 234: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 71,5% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

Τμήματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και

το

21,4%

δηλώνουν

δυσαρεστημένοι

ή

πολύ

δυσαρεστημένοι.
Γράφημα 235: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το

50%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό τους
χώρο,

και

δηλώνουν

το 25% αυτών
δυσαρεστημένοι

πολύ δυσαρεστημένοι.

ή
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Γράφημα 236: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 60,7% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

Τμήματος

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο
απασχόλησής τους

σήμερα

ανταποκρίνεται

μεγάλο

σε

βαθμό (ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι) στα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα κλίσεις και
δεξιότητες.

Γράφημα 237: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 17,8% (5 από τους 28
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
δυσαρεστημένοι

ή

δυσαρεστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
το

πολύ
τις

απολαβές

39,3%

είναι

ευχαριστημένοι και το 10,7%
πολύ ευχαριστημένοι.
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Γράφημα 238: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι είκοσι τρεις (23) από τους
είκοσι οχτώ (28) εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων, το
26,1% (6 από τους 23) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα ενώ το 73,9% στον
ιδιωτικό τομέα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013,
παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 41) το αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 41: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (ΔΙΔΑΣΚΕΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αυτοαπασχολούμενοι
ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Απασχολούμενοι
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.15 Τμήμα Νομικής

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Νομικής του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα αποτελέσματα της
έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, τη
χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης,
την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, στο
Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμήμα Νομικής τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά οχτακόσιους εννιά (809)
αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος, το 10% περίπου
των οποίων, δηλαδή ογδόντα ένα (81) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης
απορρόφησης. Από τους ογδόντα ένα απόφοιτους του δείγματος οι είκοσι δύο (27,2%)
είναι άντρες και οι πενήντα εννιά (72,8%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω
γράφημα (Γράφημα 239).
Γράφημα 239: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 240: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 93,8% των
αποφοίτων,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ μόλις πέντε
από

τους

ογδόντα

απόφοιτους
(6,2%)

του

διατηρούν

ένα

δείγματος
ουδέτερη

άποψη.

Γράφημα 241: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Όσον

αφορά

το

διδακτικό

προσωπικό του Τμ. Νομικής η
συντριπτική πλειοψηφία των
αποφοίτων, σε ποσοστό 90,2%
δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
8,6% διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 242: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Νομικής,
όπως

οι

κτιριακές

εγκαταστάσεις και οι αίθουσες
διδασκαλίας του Τμήματος, το
63%

των

αποφοίτων

δείγματος
ευχαριστημένοι

του

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 23,5%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 243: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 62,6% των αποφοίτων του
Τμήματος

δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο

από

πολύ
τη

διοικητική υποστήριξη, ενώ το
30% διατηρεί ουδέτερη στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 42) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,31

0,584

Διδακτικό προσωπικό

4,22

0,707

Λειτουργικές υποδομές

3,57

0,948

Διοικητική υποστήριξη

3,64

0,846

Πίνακας 42: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Νομικής
Σύμφωνα με τον Πίνακα 42, οι απόφοιτοι του Τμ. Νομικής έμειναν ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών
τους, με βάση τους τέσσερις παράγοντες για τους οποίους ερωτήθηκαν, προσεγγίζει την
απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.

Γράφημα 244: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 46,9% των αποφοίτων

του

Τμ. Νομικής έχουν ως ανώτατο
επίπεδο

εκπαίδευσης

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
το 7,4% (6 άτομα) έχουν σε
εξέλιξη ή έχουν ολοκληρώσει
διδακτορικές σπουδές ενώ το
44,4% του δείγματος έχει μόνο
τον βασικό τίτλο σπουδών του
Τμήματος.
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Γράφημα 245: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 65,4% των αποφοίτων βρήκε
την πρώτη του απασχόληση
μέσα

σε

ένα

εξάμηνο

αναζήτησης απασχόλησης και
το 22,2% εργαζόταν κατά τη
διάρκεια των σπουδών του.

Γράφημα 246: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Εννιά στους δέκα απόφοιτους
(90,1%)

του

Τμήματος

εργάστηκαν για πρώτη φορά σε
αντικείμενο

που

σχετιζόταν

πολύ ή πάρα πολύ με το
αντικείμενο σπουδών τους και
μόλις το 3,7% εργάστηκε σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 247: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Νομικής
Μόλις δύο από τους ογδόντα
ένα απόφοιτους (2,5%) του Τμ.
Νομικής ήταν άνεργοι κατά την
περίοδο

διεξαγωγής

τηλεφωνικών
ενώ

το

των

συνεντεύξεων,
ποσοστό

των

απασχολούμενων-μισθωτών
ανέρχεται στο 25,9% και το
ποσοστό

των
αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο
66,7%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 92,6% (75 από τους 81 απόφοιτους του δείγματος) των
αποφοίτων εργάζεται, το 2,5% είναι άνεργοι και το 4,9% (4 άτομα) δηλώνουν μη ενεργοί
επαγγελματικά.
Γράφημα 248: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 75 από τους 81 (92,6%)
απόφοιτους
εργάζονται.

του

Τμήματος

Από αυτούς,

το

97,3% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ με το αντικείμενο σπουδών
του.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Νομικής από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε ποσοστό 92,6% επί
του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνουν

στον

επαγγελματικό

τους

χώρο,

τις

δυνατότητες

επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις
οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 249: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 54,7% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

δηλώνουν
πολύ

Τμήματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και

το

9,3%

δυσαρεστημένοι

δηλώνουν
ή

πολύ

δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 250: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το

68%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 22,7% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 251: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το

78,7%

των

αποφοίτων

εργαζόμενων

του

Τμήματος

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο
απασχόλησής τους

σήμερα

ανταποκρίνεται

μεγάλο

σε

βαθμό (ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι) στα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα κλίσεις και
δεξιότητες.

Γράφημα 252: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 22,6% (17 από τους 75
εργαζόμενους) των εργαζόμενων
αποφοίτων

είναι

δυσαρεστημένοι

ή

δυσαρεστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
το

πολύ
τις

απολαβές

38,4%

είναι

ευχαριστημένοι και το 8,2% πολύ
ευχαριστημένοι.
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Γράφημα 253: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι

είκοσι

ένα

από

τους

εβδομήντα πέντε εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων, το
42,9% (9 από τους 21) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα ενώ το 57,1% στον
ιδιωτικό τομέα.

Γράφημα 254: Είδος επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων
Οι πενήντα τέσσερις από τους
εβδομήντα πέντε εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
ελεύθεροι

επαγγελματίες,

πέντε εκ των οποίων (9,3%)
συνεχίζουν την

οικογενειακή

τους επιχείρηση και σαράντα έξι
(85,2%)

έχουν

ατομική

δραστηριότητα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Νομικής του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε στον επόμενο
πίνακα (Πίνακας 43) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι
κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

185
Τμήμα Νομικής
Πίνακας 43: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αυτοαπασχολούμενοι
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΣ
CONTACT MANAGER ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΑΣΚΕΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΕ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΕ13)
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΝΟΜΙΚΟΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ
ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΟ /ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι
ΈΤΑΙΡΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ
ΠΟΙΝΙΚΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΟ Κ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ -ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ,
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ-ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

188
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

5.16 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης
τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται,
τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση
των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά διακόσιους
σαράντα ένα (241) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος,
το 30% περίπου των οποίων, δηλαδή εβδομήντα δύο (72) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εβδομήντα δύο απόφοιτους του δείγματος οι
είκοσι εννιά (40,3%) είναι άντρες και οι σαράντα τρεις (59,7%) είναι γυναίκες, όπως
φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 255).
Γράφημα 255: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 256: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 83,3% των
αποφοίτων,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ δώδεκα
από

τους

απόφοιτους

εβδομήντα
του

δύο

δείγματος

(16,7%) διατηρούν ουδέτερη
άποψη.

Γράφημα 257: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμ. Οικονομικών Επιστημών το
63,8%

των

αποφοίτων

δείγματος
ευχαριστημένοι

του

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 31,9%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 258: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Οικονομικών
Επιστημών, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις και οι αίθουσες
διδασκαλίας του Τμήματος, το
38,9%

των

αποφοίτων

δείγματος

του

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 40,3%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 259: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Οι μισοί απόφοιτοι (50%) του
Τμήματος

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

πολύ
τη

διοικητική του υποστήριξη, ενώ
το 37,1%

διατηρεί ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 44) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,03

0,604

Διδακτικό προσωπικό

3,79

0,804

Λειτουργικές υποδομές

3,21

0,855

Διοικητική υποστήριξη

3,57

1,084

Πίνακας 44: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Οικονομικών Επιστημών
Σύμφωνα με τον Πίνακα 44, οι απόφοιτοι του Τμ. Οικονομικών Επιστημών έμειναν
ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, το
διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, καθώς ο
μέσος όρος των απαντήσεών τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ
ουδέτερη άποψη διατηρούν για τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 260: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 56,9% των αποφοίτων του
Τμ. Οικονομικών Επιστημών
έχουν ως ανώτατο επίπεδο
εκπαίδευσης

μεταπτυχιακό

τίτλο σπουδών, ενώ το 43,1%
του δείγματος έχει μόνο τον
βασικό τίτλο σπουδών του
Τμήματος.
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Γράφημα 261: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 56,9% των αποφοίτων βρήκε
την πρώτη του απασχόληση
μετά την αποφοίτηση μέσα σε
ένα

εξάμηνο

αναζήτησης

απασχόλησης, το 16,7% δήλωσε
ότι εργαζόταν κατά τη διάρκεια
των σπουδών του, το 15,3%
βρήκε την πρώτη του εργασία
μέσα

στον

πρώτο

χρόνο

αναζήτησης εργασίας, ενώ το
5,6% (4 από τα 72 άτομα) χρειάστηκε τουλάχιστον δύο χρόνια αναζήτησης.

Γράφημα 262: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Εφτά στους δέκα απόφοιτους
(70,4%)

του

Τμήματος

εργάστηκαν για πρώτη φορά σε
αντικείμενο

που

σχετιζόταν

πάρα πολύ με το αντικείμενο
σπουδών τους και

το 19,7%

εργάστηκε σε αντικείμενο που
δεν συσχετιζόταν καθόλου με
αυτό.
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Γράφημα 263: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Οικονομικών
Επιστημών
Εφτά από τους εβδομήντα δύο
απόφοιτους (9,7%) του Τμ.
Οικονομικών Επιστημών ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό
των

απασχολούμενων-

μισθωτών ανέρχεται στο 69,4%
και

το

ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενωνελεύθερων επαγγελματιών στο 20,8%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 90,2% (65 από τους 72
απόφοιτους του δείγματος) των αποφοίτων εργάζεται και το 9,7% είναι άνεργοι.
Γράφημα 264: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 65 από τους 72 (90,2%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
70,7% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών του και το 12,3%
εργάζεται σε αντικείμενο που
δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Οικονομικών Επιστημών από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε
ποσοστό 90,2% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις
δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 265: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 66,1% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

Τμήματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και το 29,2% δηλώνουν ούτε
ευχαριστημένοι,

ούτε

δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 266: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το

61,5%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες
εξέλιξης

στον

πολύ
τις

επαγγελματικής
επαγγελματικό

τους χώρο, και το 32,3% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 267: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το

60%

των

αποφοίτων

εργαζόμενων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 268: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 13,9% (9 από τους 65
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων είναι
δυσαρεστημένοι

ή

δυσαρεστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
το

πολύ
τις

απολαβές

29,2%

είναι

ευχαριστημένοι και το 21,5%
πολύ ευχαριστημένοι.
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Γράφημα 269: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι πενήντα από τους εξήντα
πέντε

εργαζόμενους

δείγματος

εργάζονται

του
ως

μισθωτοί, εκ των οποίων, το
16% (8 από τους 50) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, ενώ το 84% εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα.

Γράφημα 270: Είδος επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων
Οι δεκαπέντε από τους εξήντα
πέντε

εργαζόμενους

δείγματος

εργάζονται

ελεύθεροι

του
ως

επαγγελματίες,

εννιά εκ των οποίων (60%)
συνεχίζουν την

οικογενειακή

τους επιχείρηση και έξι (40%)
έχουν ατομική δραστηριότητα.
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Γράφημα 271: Διάρκεια ανεργίας των άνεργων αποφοίτων
Οι 7 από τους 72 (9,7%)
απόφοιτους του δείγματος ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων,
από τους οποίους τρεις (42,9%)
είχαν διάρκεια ανεργίας έως έξι
μήνες,
άνεργοι

δύο

(28,6%)

εφτά

έως

ήταν
δώδεκα

μήνες και δύο (28,6%) ήταν
μακροχρόνια άνεργοι.

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους ανεργίας, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα
να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο κύριος λόγος ανεργίας, όπως δήλωσαν
τέσσερις από τους επτά ανέργους του δείγματος (57,1%), είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας
που σχετίζονται με την ειδικότητά τους. Επιπλέον, το 42,9% (3 άνεργοι) των ανέργων
υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από τους
ίδιους και ένα άτομο (14,3%) δήλωσε πως οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο του,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Λόγοι ανεργίας

Ποσοστό επί των
ανέργων

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου

57,1%

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα

42,9%

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου

14,3%

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου

0%

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει

14,3%

Πίνακας 45: Λόγοι ανεργίας
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013,
παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 46) το αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
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Πίνακας 46: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΟΡΚΩΤΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΠΙΔ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Απασχολούμενοι
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
BRAND MANAGER
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.17 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται,
λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση
της πρώτης τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους.
Παρατίθενται, τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την
άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά
πεντακόσιους ένα (501) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, το 20% περίπου των οποίων, δηλαδή εκατό (100) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατό απόφοιτους του δείγματος οι είκοσι ένα
(21%) είναι άντρες και οι εβδομήντα εννιά (79%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο
παρακάτω γράφημα (Γράφημα 272).
Γράφημα 272: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 273: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 88% των
αποφοίτων,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ έντεκα από
τους εκατό απόφοιτους του
δείγματος

(11%)

διατηρούν

ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 274: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος
αποφοίτων
δηλώνουν

το
του

75%

των

δείγματος

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
21% διατηρεί ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 275: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Παιδαγωγικού,
όπως

οι

κτιριακές

εγκαταστάσεις και οι αίθουσες
διδασκαλίας του Τμήματος, το
26%

των

αποφοίτων

δείγματος

του

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι και το 47%
διατηρεί ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 276: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 42% των αποφοίτων του
Τμήματος

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

πολύ
τη

διοικητική του υποστήριξη, ενώ
το 32%

διατηρεί ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 47) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4,07

0,590

Διδακτικό προσωπικό

3,89

0,737

Λειτουργικές υποδομές

2,96

0,864

Διοικητική υποστήριξη

3,20

1

Πίνακας 47: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο
Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τον Πίνακα 47, οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής
Εκπαίδευσης έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσον αφορά το
πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης, καθώς ο
μέσος όρος των απαντήσεών τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ
ουδέτερη άποψη διατηρούν για τις λειτουργικές του υποδομές και τη διοικητική του
υποστήριξη.

Γράφημα 277: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 62% των αποφοίτων

του

Παιδαγωγικού Τμήματος έχουν
ως

ανώτατο

εκπαίδευσης

επίπεδο
μεταπτυχιακό

τίτλο σπουδών, ενώ το 36% του
δείγματος έχει μόνο τον βασικό
τίτλο σπουδών και μόλις δύο
άτομα

από

δείγματος

τα

εκατό

του

προχώρησαν

σε

διδακτορικές σπουδές.
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Γράφημα 278: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 23% των αποφοίτων βρήκε
την πρώτη του απασχόληση
μετά την αποφοίτηση μέσα σε
ένα

εξάμηνο

αναζήτησης

απασχόλησης, το 5% δήλωσε
ότι εργαζόταν κατά τη διάρκεια
των σπουδών του, το 20% βρήκε
την πρώτη του εργασία μέσα
στον πρώτο χρόνο αναζήτησης
εργασίας,

ενώ

το

χρειάστηκε

τουλάχιστον

36%
δύο

χρόνια αναμονής.

Γράφημα 279: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Τέσσερις
απόφοιτους
Τμήματος

στους

δέκα

(41%)

του

εργάστηκαν

για

πρώτη φορά σε αντικείμενο που
σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών
τους και το 49% εργάστηκε σε
αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 280: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Παιδαγωγικού
Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μόλις τρεις από τους εκατό
απόφοιτους

(3%)

του

Παιδαγωγικού Τμήματος ήταν
άνεργοι

κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό
των

απασχολούμενων-

μισθωτών ανέρχεται στο 89%
και

το

ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενωνελεύθερων επαγγελματιών στο
3%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 92% (92 από τους 100 απόφοιτους του δείγματος) των
αποφοίτων εργάζεται, το 3% είναι άνεργοι και το 5% δηλώνει μη ενεργό επαγγελματικά.
Αξίζει να σημειώσουμε επιπλέον, ότι δύο από τους τρεις ανέργους δηλώνουν πως ο κύριος
λόγος ανεργίας τους είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας για την ειδικότητά τους.

Γράφημα 281: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 92 από τους 100 (90%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
83,7% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών του και το 14,1%
εργάζεται σε αντικείμενο που
δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκαπίδευσης από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που
βρίσκονται σε ποσοστό 92% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με
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βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους
χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την
ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 282: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 53,3% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

Τμήματος

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή
πολύ

δυσαρεστημένοι

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο,
και

το

31,5%

ευχαριστημένοι

δηλώνουν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι.

Γράφημα 283: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το

33%

των

εργαζόμενων

αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

δυνατότητες

πολύ
τις

επαγγελματικής

εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο, και το 40,7% αυτών
διατηρούν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 284: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το 85,8% των εργαζόμενων
αποφοίτων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 285: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το

8,7%

(8

από

τους

92

εργαζόμενους) των εργαζόμενων
αποφοίτων

είναι

δυσαρεστημένοι
οικονομικές
σήμερα,

από

τους
το

τις

απολαβές

51,1%

είναι

ευχαριστημένοι και το 12% πολύ
ευχαριστημένοι.

208
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γράφημα 286: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι ογδόντα εννιά από τους
ενενήντα δύο εργαζόμενους του
δείγματος

εργάζονται

ως

μισθωτοί, εκ των οποίων, το
83,1% (74 από τους 89) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, ενώ το 16,9% εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και
2013, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 48) το αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Πίνακας 48: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αυτοαπασχολούμενοι
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Απασχολούμενοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ Ή ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΣΟΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΞΕΝΑΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Αυτοαπασχολούμενοι

210
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Απασχολούμενοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΝΑΒΙΚΟ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ POS ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αυτοαπασχολούμενοι
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5.18 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμ. Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης
τους απασχόλησης, την επαγγελματική τους κατάσταση κατή την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το τρέχον αντικείμενο απασχόλησής τους. Παρατίθενται,
τέλος, στο Παράστημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση
των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
Το Τμ. Πολιτικών Μηχανικών τα έτη 2012 και 2013 είχε συνολικά διακόσιους
εβδομήντα δύο (272) αποφοίτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, το 30% περίπου των οποίων, δηλαδή ογδόντα (80) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους ογδόντα απόφοιτους του δείγματος οι πενήντα
πέντε (68,8%) είναι άντρες και οι είκοσι πέντε (31,3%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται στο
παρακάτω γράφημα (Γράφημα 287).
Γράφημα 287: Φύλο

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις
σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές
διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.

και τη
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Γράφημα 288: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης
Στο

διπλανό

γράφημα

παρατηρούμε ότι το 81,3% των
αποφοίτων,

έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

το

σπουδών

του

πρόγραμμα

πολύ

Τμήματός τους, ενώ δεκαπέντε
από τους ογδόντα απόφοιτους
του

δείγματος

(18,8%)

διατηρούν ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 289: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποφοίτησης
Για το διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος

το

αποφοίτων
δηλώνουν

του

56,3%

των

δείγματος

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι και το
37,5%
άποψη.

διατηρεί

ουδέτερη
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Γράφημα 290: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος αποφοίτησης
Αναφορικά με τις λειτουργικές
υποδομές του Τμ. Πολιτικών
Μηχανικών, όπως οι κτιριακές
εγκαταστάσεις,

οι

αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια
του Τμήματος, το 20% των
αποφοίτων
δηλώνουν

του

δείγματος

ευχαριστημένοι

ή

πολύ ευχαριστημένοι, το 47,5%
διατηρεί ουδέτερη άποψη και
το

28,8%

δηλώνει

δυσαρεστημένο.

Γράφημα 291: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης
Το 71,3% των αποφοίτων του
Τμήματος

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

από

πολύ
τη

διοικητική του υποστήριξη, ενώ
το 25%

διατηρεί ουδέτερη

στάση.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 49) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των
απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το
ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση
«Πολύ ευχαριστημένος-η».
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Μέση τιμή των

Τυπική απόκλιση

απαντήσεων
Πρόγραμμα σπουδών

4

0,616

Διδακτικό προσωπικό

3,63

0,786

Λειτουργικές υποδομές

2,86

0,838

Διοικητική υποστήριξη

3,94

0,862

Πίνακας 49: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ.
Πολιτικών Μηχανικών
Σύμφωνα με τον Πίνακα 49, οι απόφοιτοι του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών έμειναν
ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, το
διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης, καθώς ο
μέσος όρος των απαντήσεών τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ
ουδέτερη άποψη διατηρούν για τις λειτουργικές του υποδομές.

Γράφημα 292: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Το 50% των αποφοίτων του Τμ.
Πολιτικών Μηχανικών έχουν ως
ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
ενώ το 46,3% του δείγματος
έχει μόνο τον βασικό τίτλο
σπουδών και μόλις τρία άτομα
από τα ογδόντα του δείγματος
(3,8%)

προχώρησαν

διδακτορικές σπουδές.

σε
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Γράφημα 293: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία
Το 60% των αποφοίτων βρήκε
την πρώτη του απασχόληση
μετά την αποφοίτηση μέσα σε
ένα

εξάμηνο

αναζήτησης

απασχόλησης, το 6,3% δήλωσε
ότι εργαζόταν κατά τη διάρκεια
των σπουδών του, το 25% βρήκε
την πρώτη του εργασία μέσα
στον πρώτο χρόνο αναζήτησης
εργασίας,

ενώ

το

χρειάστηκε

τουλάχιστον

2,5%
δύο

χρόνια αναζήτησης.

Γράφημα 294: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο
σπουδών
Το 85,1% των αποφοίτων του
δείγματος εργάστηκε για πρώτη
φορά

σε

αντικείμενο

που

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ
με το αντικείμενο σπουδών του
και

το 13,8% εργάστηκε σε

αντικείμενο

που

δεν

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό.
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Γράφημα 295: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Πολιτικών
Μηχανικών
Μόλις ένας από τους ογδόντα
απόφοιτους
Πολιτικών
άνεργος

(1,3%) του Τμ.
Μηχανικών

κατά

την

ήταν

περίοδο

διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό
των

απασχολούμενων-

μισθωτών ανέρχεται στο 40%
και

το

ποσοστό

των

αυτοαπασχολούμενωνελεύθερων επαγγελματιών στο 57,5%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 97,5% (78 από τους 80
απόφοιτους του δείγματος) των αποφοίτων εργάζεται, το 1,3% είναι άνεργοι και το 1,3% (1
άτομο) δηλώνει μη ενεργό επαγγελματικά.
Γράφημα 296: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Οι 78 από τους 80 (97,5%)
απόφοιτους

του

Τμήματος

εργάζονται. Από αυτούς, το
89,8% εργάζεται σε αντικείμενο
που σχετίζεται πολύ ή πάρα
πολύ

με

το

αντικείμενο

σπουδών του και το 10,3%
εργάζεται σε αντικείμενο που
δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό.

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Πολιτικών Μηχανικών από την τρέχουσα απασχόλησή τους, που βρίσκονται σε ποσοστό
97,5% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες
επαγγελματικής τους εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις
οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 297: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
Το 56,4% των εργαζόμενων
αποφοίτων
δηλώνουν
πολύ

του

Τμήματος

ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

ή

όσον

αφορά το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο
και

το

24,4%

δυσαρεστημένοι

δηλώνουν
ή

πολύ

δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 298: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Το 61,6% των εργαζόμενων
αποφοίτων

δηλώνουν

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι

για

πολύ
τις

δυνατότητες επαγγελματικής
εξέλιξης στον επαγγελματικό
τους χώρο

και

το 28,2%

αυτών διατηρούν ουδέτερη
άποψη.
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Γράφημα 299: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες
Το

68%

των

αποφοίτων

εργαζόμενων

του

υποστηρίζουν

Τμήματος
ότι

το

αντικείμενο απασχόλησής τους
σήμερα

ανταποκρίνεται

σε

μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι) στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα
κλίσεις και δεξιότητες.

Γράφημα 300: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
οικονομικές απολαβές
Το 21,8% (17 από τους 78
εργαζόμενους)

των

εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Πολιτικών Μηχανικών είναι
δυσαρεστημένοι

ή

δυσαρεστημένοι

από

οικονομικές
σήμερα,

τους
το

πολύ
τις

απολαβές

25,6%

είναι

ευχαριστημένοι και το 17,9%
πολύ ευχαριστημένοι.
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Γράφημα 301: Τομέας απασχόλησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων
Οι

τριάντα

δύο από

τους

εβδομήντα οχτώ εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
μισθωτοί, εκ των οποίων, το
12,5% (4 από τους 32) στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, ενώ το 87,5% εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα.

Γράφημα 302: Είδος επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων
Οι σαράντα έξι από τους
εβδομήντα οχτώ εργαζόμενους
του δείγματος εργάζονται ως
ελεύθεροι

επαγγελματίες,

τέσσερις εκ των οποίων (8,7%)
συνεχίζουν την οικογενειακή
τους επιχείρηση και τριάντα
πέντε (76,1%) έχουν ατομική
δραστηριότητα.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013, παραθέτουμε
στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 50) το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως
δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
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Πίνακας 50: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος
Απασχολούμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

PROJECT MANAGER ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ACCOUNT MANAGER - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΙΛΟΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ DATA ANALYST
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Απασχολούμενοι
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αυτοαπασχολούμενοι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

222
Συμπεράσματα της μελέτης απορρόφησης αποφοίτων 2012 & 2013

6. Συμπεράσματα μελέτης απορρόφησης

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα και
συμπεράσματα της μελέτης απορρόφησης που αφορούν τόσο το σύνολο του δείγματος των
αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα
πολύτιμο εργαλείο για τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων αλλά και
την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος.
Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:


Το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος ανέρχεται στο 86,5%,
από τους οποίους το 64,3% εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί)
και το 22,2% εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες
(Γράφημα 11).



Το ποσοστό ανεργίας του συνόλου των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. ανέρχεται στο 8,9%,
ενώ το ποσοστό των αποφοίτων που δεν εργάζονται αλλά δεν αναζητούν
απασχόληση (με ενεργοί-άεργοι) ανέρχεται στο 4,5% (Γράφημα 11).



Μικτότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης εμφανίζει ο γυναικείος πληθυσμός έναντι
του αντρικού, καθώς το 63,6% των γυναικών είναι απασχολούμενες-μισθωτές ενώ
μόλις το 19,5% είναι αυτοαπασχολούμενες. Αντίστοιχα, το 65,6% των αντρών είναι
απασχολούμενοι και το 27,1% αυτοαπασχολούμενοι (Πίνακας 3).



Επιπλέον, μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στις γυναίκες του δείγματος,
με το 11,3% αυτών να δηλώνουν άνεργες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους άντρες απόφοιτους
ανέρχεται στο 4,7%. Τέλος, το ποσοστό αεργίας για τις γυναίκες ανέρχεται στο
5,6% και το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες μόλις στο 2,6% (Πίνακας 3).



Ό έλεγχος ανεξαρτησίας X2 που πραγματοποιήθηκε

έδειξε σε στάθμη

σημαντικότητας 5% ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επαγγελματική
κατάσταση των αποφοίτων σε σχέση με το φύλο τους.
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Περίπου τέσσερις στους δέκα απόφοιτους, που εργάζονται ως μισθωτοί,
απασχολούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και έξι στους δέκα στον
ιδιωτικό τομέα (Γράφημα 17).



Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης είναι το Τμ. Ιατρικής με το
98,2% των αποφοίτων του να εργάζονται ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες,
ακολουθούν τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών με αντίστοιχο ποσοστό 97,5%,
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ποσοστό 97%, Νομικής με ποσοστό
92,6% και τέλος το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με ποσοστό 92%
(Παράρτημα Ι, Πίνακας 54).



Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είναι το Τμ. Ιστορίας και
Εθνολογίας με ποσοστό ανεργίας 22,1%, ακολουθούν τα Τμήματα Δασολογίας με
ποσοστό 21,2%, Ελληνικής Φιλολογίας με ποσοστό ανεργίας 19,8%, και Επιστημών
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με ποσοστό 13,4%, (Παράρτημα Ι,
Πίνακας 54).



Το 71,2% των αποφοίτων εργάζεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των
συνεντεύξεων σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο
σπουδών του, ενώ το 22,1% εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου
με αυτό (Γράφημα 12).



Μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης εμφανίζουν τα
Τμήματα Ιατρικής, με το 98,2% των αποφοίτων του να δηλώνει ότι εργάζεται σε
αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών, το Τμ.
Νομικής με αντίστοιχο ποσοστό 97,3% και το Τμ. Πολιτικών Μηχανικών με ποσοστό
90,5% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 55).



Τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου σπουδών και
απασχόλησης είναι το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με το 53,8% των εργαζόμενων
αποφοίτων του να εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με το
αντικείμενο σπουδών του, το Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας με αντίστοιχο ποσοστό
50,7%, το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με
ποσοστό 45% και τέλος το Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος με ποσοστό 37,5%
(Παράρτημα Ι, Πίνακας 65).
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Το 47,3% των αποφοίτων βρήκε την πρώτη του απασχόληση σε διάστημα ενός έως
έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου του, ενώ το 11,1% των αποφοίτων χρειάστηκε
τουλάχιστον δύο χρόνια αναζήτησης εργασίας μετά την αποφοίτηση προκειμένου
να βρει απασχόληση (Γράφημα 9).



Άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας έχουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων
Ιατρικής, με το 82,5% των αποφοίτων του να βρίσκει την πρώτη του απασχόληση σε
διάστημα ενός έως έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου τους, το Τμ. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών με αντίστοιχο ποσοστό 67,6%, το Τμ. Νομικής με ποσοστό 65,4% και τα
Τμήματα Η.Μ.Μ.Υ. και Πολιτικών Μηχανικών με ποσοστό 60% (Παράρτημα Ι,
Πίνακας 56).



Το 49,2% των αποφοίτων έχει ως ανώτατο επίπεδο σπουδών το πτυχίο Α.Ε.Ι. από
Τμήμα του Δ.Π.Θ., το 43,7% έχει μεταπτυχιακό τίτλο και το 6,4% έχει σε εξέλιξη ή
έχει ολοκληρώσει διδακτορικές σπουδές (Γράφημα 4).



Τα Τμήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό διδακτορικών και μεταδιδακτορικών
σπουδών είναι το Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με το
21,8% των αποφοίτων του να έχει διδακτορικές σπουδές και το 10,9%
μεταδιδακτορικές σπουδές, το Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με το ποσοστό
των αποφοίτων του με διδακτορικές σπουδές να ανέρχεται στο 34,3% και το Τμ.
Μηχανικών Περιβάλλοντος με αντίστοιχο ποσοστό 20,7% (Παράρτημα Ι, Πίνακας
53).



Τα Τμήματα με το χαμηλότερο επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης (πτυχίο Α.Ε.Ι.) είναι
το Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με το 81,4% των αποφοίτων του
να μην συνεχίζει για μεταπτυχιακές σπουδές, το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Σπουδών με αντίστοιχο ποσοστό 72,5%, το Τμ. Ελληνικής
Φιλολογίας με ποσοστό 66,3% και το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με αντίστοιχο
ποσοστό 65,8% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 53).
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Τέλος, οι απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή
τους στο Ίδρυμα καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις σχετικά
με το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη
του Τμήματος αποφοίτησης συγκλίνει στην απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ
λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν από τις λειτουργικές του υποδομές διατηρώντας
ουδέτερη άποψη με τον μέσο όρο τον απαντήσεών τους να συγκλίνει στην
απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος-η, ούτε δυσαρεστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις
(Πίνακας 2).
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Παράρτημα Ι
Συγκεντρωτικοί Πίνακες ανά Τμήμα του Δ.Π.Θ.
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Πίνακας 51: Φύλο ανά Τμήμα
Φύλο
Τμήμα
Αγροτική Ανάπτυξη
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός
Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων
Ελληνική Φιλολογία
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Επιστήμες της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών
Ιατρική
Ιστορία και Εθνολογία
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Επιστήμη
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μοριακή Βιολογία και Γενετική
Νομική
Οικονομικές Επιστήμες
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Σύνολο

Άντρας
11
33,3%
17
45,9%
8
15,7%
14
42,4%
22
25,6%
30
69,8%
1
1,2%
46
83,6%
28
49,1%
18
23,4%
16
15,4%
25
75,8%
14
48,3%
10
28,6%
22
27,2%
29
40,3%
21
21%
55
68,8%
387
35,6%

Γυναίκα
22
66,7%
20
54,1%
43
84,3%
19
57,6%
64
74,4%
13
30,2%
81
98,8%
9
16,4%
29
50,9%
59
76,6%
88
84,6%
8
24,2%
15
51,7%
25
71,4%
59
72,8%
43
59,7%
79
79%
25
31,3%
701
64,4%

Σύνολο
33
100%
37
100%
51
100%
33
100%
86
100%
43
100%
82
100%
55
100%
57
100%
77
100%
104
100%
33
100%
29
100%
35
100%
81
100%
72
100%
100
100%
80
100%
1088
100,0%
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Πίνακας 52: Μέσο επίπεδο ικανοποίησης από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ. ανά Τμήμα
Επίπεδο ικανοποίησης από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ. (μέση τιμή & τυπική απόκλιση)
Από 1 (Πολύ δυσαρεστημένος/-η) έως 5 (Πολύ Ευχαριστημένος/-η)
Τμήμα
Αγροτική Ανάπτυξη
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσα, Φιλολογία και
Πολιτισμός Παρευξείνιων
Χωρών
Δασολογία, Διαχείριση
Περιβάλ. & Φυσικών Πόρων
Ελληνική Φιλολογία
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού
Επιστήμες της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρική
Ιστορία και Εθνολογία
Κοινωνική Διοίκηση και
Πολιτική Επιστήμη
Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μοριακή Βιολογία και
Γενετική
Νομική
Οικονομικές Επιστήμες
Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Σύνολο

Πρόγραμμα
Σπουδών

Διδακτικό
Προσωπικό

Λειτουργικές
Υποδομές

Διοικητική
Υποστήριξη

4,12
0,545
4,05
0,664

4,12
0,820
3,97
0,833

3,03
0,810
2,43
0,899

3,91
0,947
3,38
1,037

3,61

3,90

2,25

3,37

0,896

0,700

0,821

0,958

4,27
0,626
3,95
0,810
4,37
0,725
4,35
0,709
3,71
0,896
4,25
0,606
3,69
0,907
3,94
0,722
3,85
0,667
3,62
0,728
4,31
0,583
4,31
0,584
4,03
0,604
4,07
0,590
4
0,616
4,03
0,739

4
0,901
4,08
0,829
4,35
0,813
4,13
0,733
3,65
0,821
4,12
0,600
3,53
0,852
3,95
0,805
3,82
0,769
3,59
0,733
3,94
0,539
4,22
0,707
3,79
0,804
3,89
0,737
3,63
0,786
3,93
0,797

3,45
0,938
2,29
0,969
4,70
0,513
3,18
0,904
3,38
0,850
3,77
0,866
2,51
0,982
2,40
0,919
3,06
0,827
2,72
0,960
3,80
1,964
3,57
0,948
3,21
0,855
2,96
0,864
2,68
0,838
3,02
1,056

4
0,935
3,31
1,205
4,21
0,813
4,14
0,833
3,70
0,924
3,84
0,922
3,34
1,131
3,56
1,014
4,18
0,635
3,24
1,185
3,97
0,891
3,64
0,846
3,57
1,084
3,20
1,005
3,94
0,862
3,62
1,025
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Πίνακας 53: Ανώτατο επίπεδο σπουδών ανά Τμήμα
Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Τμήμα
Αγροτική Ανάπτυξη
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσα, Φιλολογία και
Πολιτισμός Παρευξείνιων
Χωρών
Δασολογία, Διαχείριση
Περιβάλ. & Φυσικών
Πόρων
Ελληνική Φιλολογία
Επιστήμη Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού
Επιστήμες της
Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρική
Ιστορία και Εθνολογία
Κοινωνική Διοίκηση και
Πολιτική Επιστήμη
Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης
Μηχανικών
Περιβάλλοντος
Μοριακή Βιολογία και
Γενετική
Νομική
Οικονομικές Επιστήμες
Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Σύνολο

Πτυχίο

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Μεταδιδακτορικό

Σύνολο

18
54,5%
22
59,5%

13
39,4%
14
37,8%

2
6,1%
1
2,7%

0
0%
0
0%

33
100%
37
100%

37

13

1

0

51

72,5%

25,5%

2%

0%

100%

9

22

2

27,3%

66,7%

6,1%

0%

100%

57
66,3%
35
81,4%
45

26
30,2%
8
18,6%
37

3
3,5%
0
0%
0

0
0%
0
0%
0

86
100%
43
100%
82

54,9%

45,1%

0%

0%

100%

12

25

12

55

21,8%

45,5%

21,8%

33
57,9%
50
65,8%
44
42,3%
14
42,4%
11
37,9%
8
22,9%
36
44,4%
31
43,1%
36
36%
37
46,3%
535
49,2%

17
29,8%
25
32,9%
52
50%
15
45,5%
12
41,4%
15
42,9%
38
46,9%
41
56,9%
62
62%
40
50%
475
43,7%

7
12,3%
1
1,3%
8
7,7%
4
12,1%
6
20,7%
12
34,3%
6
7,4%
0
0%
2
2%
3
3,8%
70
6,4%

6
10
10,9%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
9,4%
1
1,2%
0
0%
0
0%
0
0%
7
0,6%

33

100%
57
100%
76
100%
104
100%
33
100%
29
100%
35
100%
81
100%
72
100%
100
100%
80
100%
1088
100,0%
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Πίνακας 54: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση ανά Τμήμα
Επαγγελματική Κατάσταση
Τμήμα
Αγροτική Ανάπτυξη
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός
Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογία και Διαχείριση
Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων
Ελληνική Φιλολογία
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού
Επιστήμες της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρική
Ιστορία και Εθνολογία
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική
Επιστήμη
Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μοριακή Βιολογία και Γενετική
Νομική
Οικονομικές Επιστήμες
Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Σύνολο

Απασχολούμενος

Αυτοαπασχο
-λούμενος

Άνεργος

Μη
ενεργός

Σύνολο

24
72,7%
17
45,9%
35
68,6%
18

5
15,2%
17
45,9%
5
9,8%
7

4
12,1%
2
5,4%
5
19,8%
7

0
0%
1
2,7%
6
11,8%
1

33
100%
37
100%
51
100%
33

54,5%

21,2%

21,2%

3%

100%

45
52,3%
30
69,8%
54
65,9%
42
76,4%
56
98,2%
36
46,8%
86
82,7%
23
69,7%
19
65,5%
23
65,7%
21
25,9%
50
69,4%
89
89%
32
40%
700
64,3%

22
25,6%
8
18,6%
9
11%
11
20%
0
0%
16
20,8%
5
4,8%
9
27,3%
5
17,2%
5
14,3%
54
66,7%
15
20,8%
3
3%
46
57,5%
242
22,2%

17
19,8%
5
11,6%
11
13,4%
0
0
1
1,8%
17
22,1%
11
10,6%
1
3%
2
6,9%
1
2,9%
2
2,5%
7
9,7%
3
3%
1
1,3%
97
8,9%

2
2,3%
0
0%
8
9,8%
2
3,6%
0
0%
8
10,4%
2
1,9%
0
0%
3
10,3%
6
17,1%
4
4,9%
0
0%
5
5%
1
1,3%
49
4,5%

86
100%
43
100%
82
100%
55
100%
57
100%
77
100%
104
100%
33
100%
29
100%
35
100%
81
100%
72
100%
100
100%
80
100%
1088
100,0%
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Πίνακας 55: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης των εργαζόμενων απόφοιτων με
αντικείμενο σπουδών ανά Τμήμα
Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Πάρα
Ούτε λίγο,
Τμήμα
Πολύ
Λίγο Καθόλου Σύνολο
πολύ
ούτε πολύ
17
3
4
0
5
29
Αγροτική Ανάπτυξη
58,6% 10,3%
13,8%
0%
17,2%
100%
21
8
2
0
3
34
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
61,8% 23,5%
5,9%
0%
8,8%
100%
Γλώσσα, Φιλολογία και
4
10
5
3
18
40
Πολιτισμός Παρευξείνιων
10%
25%
12,5%
7,5%
45%
100%
Χωρών
10
0
4
3
8
25
Δασολογία
40%
0%
16%
12%
32%
100%
32
0
1
0
34
67
Ελληνική Φιλολογία
47,8%
0%
1,5%
0%
50,7%
100%
21
3
0
1
13
38
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού
55,3%
7,9%
0%
2,6%
34,2%
100%
32
8
1
2
20
63
Επιστήμες της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία
50,8% 12,7%
1,6%
3,2%
31,7%
100%
31
14
4
1
3
53
ΗΜΜΥ
58,5% 26,4%
7,5%
1,9%
5,7%
100%
55
0
0
1
0
56
Ιατρική
98,2%
0%
0%
1,8%
0%
100%
19
2
0
3
28
52
Ιστορία και Εθνολογία
36,5%
3,8%
0%
5,8%
53,8%
100%
57
1
1
0
32
91
Κοινωνική Διοίκηση και
Πολιτική Επιστήμη
62,6%
1,1%
1,1%
0%
35,2%
100%
18
9
0
4
1
32
Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης
56,3% 28,1%
0%
12,5%
3,1%
100%
6
3
4
2
9
24
Μηχανικών Περιβάλλοντος
25%
12,5%
16,7%
8,3%
37,5%
100%
18
3
1
1
5
28
Μοριακή Βιολογία και
Γενετική
64,3% 10,7%
3,6%
3,6%
17,9%
100%
60
13
1
1
0
75
Νομική
80%
17,3%
1,3%
1,3%
0%
100%
40
6
6
5
8
65
Οικονομικές Επιστήμες
61,5%
9,2%
9,2%
7,7%
12,3%
100%
72
5
2
0
13
92
Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης
78,3%
5,4%
2,2%
0%
14,1%
100%
69
1
0
0
8
78
Πολιτικών Μηχανικών
88,5%
1,3%
0%
0%
10,3%
100%
582
89
36
27
208
942
Σύνολο
61,8%
9,4%
3,8%
2,9%
22,1%
100,0%
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Πίνακας 56: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση έως την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης ανά Τμήμα
Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση έως την εύρεση της πρώτης απασχόλησης
Τμήμα
Αγροτική Ανάπτυξη
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Γλώσσα, Φιλολογία και
Πολιτισμός
Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογία
Ελληνική Φιλολογία
Επιστήμη Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού
Επιστήμες της
Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία
ΗΜΜΥ
Ιατρική
Ιστορία και Εθνολογία
Κοινωνική Διοίκηση και
Πολιτική Επιστήμη
Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης
Μηχανικών
Περιβάλλοντος
Μοριακή Βιολογία και
Γενετική
Νομική
Οικονομικές Επιστήμες
Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Σύνολο

Κατά τις
σπουδές

1-6
μήνες

7-12
μήνες

13-24
μήνες

>24
μήνες

Δεν έχω
εργαστεί

Σύνολο

4
12,1%
1
2,7%
4

11
33,3%
25
67,6%
29

8
24,2%
5
13,5%
7

7
21,2%
3
8,1%
1

2
6,1%
3
8,1%
7

1
3%
0
0%
3

33
100%
37
100%
51

7,8%

56,9%

13,7%

2%

13,7%

5,9%

100%

1
3%
19
22,1%
23
30,2%
8

8
24,2%
24
27,9%
17
39,5%
38

5
15,2%
12
14%
3
7%
17

7
21,2%
11
12,8%
5
11,6%
13

9
27,3%
14
16,3%
5
11,6%
5

3
9,1%
6
7%
0
0%
1

33
100%
86
100%
43
100%
82

9,8%

46,3%

20,7%

15,9%

6,1%

1,2%

100%

2
3,6%
0
0%
22
28,6%
11
10,6%
1
3%
3
10,3%
2
5,7%
18
22,2%
12
16,7%
5
5%
5
6,3%
131
12%

33
60%
47
82,5%
20
26%
51
49%
17
51,5%
13
44,8%
17
48,6%
53
65,4%
41
56,9%
23
23%
48
60%
512
47,3%

10
18,2%
8
14%
17
22,1%
22
21,2%
4
12,1%
3
10,3%
6
17,1%
4
4,9%
11
15,3%
20
20%
20
25%
182
16,7%

3
5,5%
2
3,5%
6
7,8%
14
13,5%
4
12,1%
6
20,7%
1
2,9%
4
4,9%
4
5,6%
13
13%
5
6,3%
109
10%

7
12,7%
0
0%
6
7,8%
5
4,8%
7
21,2%
3
10,3%
5
14,3%
1
1,2%
4
5,6%
36
36%
2
2,5%
121
11,1%

0
0%
0
0%
6
7,8%
1
1%
0
0%
1
3,4%
4
11,4%
1
1,2%
0
0%
3
3%
0
0%
30
2,8%

55
100%
57
100%
77
100%
104
100%
33
100%
29
100%
35
100%
81
100%
72
100%
100
100%
80
100%
1088
100,0%
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Πίνακας 57: Συσχετισμός πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών ανά Τμήμα
Συσχετισμός πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Τμήμα
Αγροτική Ανάπτυξη
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Γλώσσα, Φιλολογία και
Πολιτισμός Παρευξείνιων
Χωρών
Δασολογία
Ελληνική Φιλολογία
Επιστήμη Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού
Επιστήμες της
Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρική
Ιστορία και Εθνολογία
Κοινωνική Διοίκηση και
Πολιτική Επιστήμη
Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης
Μηχανικών
Περιβάλλοντος
Μοριακή Βιολογία και
Γενετική
Νομική
Οικονομικές Επιστήμες
Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Σύνολο

Πάρα
πολύ

Πολύ

Ούτε λίγο,
ούτε πολύ

Λίγο

Καθόλου

Δεν έχω
εργαστεί

Σύνολο

17
51,5%
19
51,4%
10

7
21,2%
5
13,5%
8

2
6,1%
7
18,9%
6

1
3%
1
2,7%
2

5
15,2%
5
13,5%
22

1
3%
0
0%
3

33
100%
37
100%
51

19,6%

15,7%

11,8%

3,9%

43,1%

5,9%

100%

13
39,4%
35
41,2%
24
55,8%
27

4
12,1%
1
1,2%
4
9,3%
15

4
12,1%
1
1,2%
3
7%
3

2
6,1%
1
1,2%
0
0%
1

7
21,2%
42
49,4%
12
27,9%
35

3
9,1%
5
5,9%
0
0%
1

33
100%
85
100%
43
100%
82

32,9%

18,3%

3,7%

1,2%

42,7%

1,2%

100%

29

13

5

6

2

0

55

52,7%

23,6%

9,1%

10,9%

3,6%

0%

100%

57
100%
19
24,7%
69
66,3%
14
42,4%
8
27,6%
19
54,3%
67
82,7%
50
70,4%
28
28%
67
83,3%
572
52,7%

0
0%
2
2,6%
1
1%
9
27,3%
4
13,8%
0
0%
6
7,4%
0
0%
13
13%
1
1,3%
93
8,6%

0
0%
0
0%
1
1%
4
12,1%
3
10,3%
2
5,7%
4
4,9%
4
5,6%
6
6%
0
0%
55
5,1%

0
0%
2
2,6%
1
1%
3
9,1%
2
6,9%
2
5,7%
0
0%
3
4,2%
1
1%
1
1,3%
29
2,7%

0
0%
48
62,3%
31
29,8%
3
9,1%
10
34,5%
8
22,9%
3
3,7%
14
19,7%
49
49%
11
13,8%
307
28,3%

0
0%
6
7,8%
1
1%
0
0%
2
6,9%
4
11,4%
1
1,2%
0
0%
3
3%
0
0%
30
2,8%

57
100%
77
100%
104
100%
33
100%
29
100%
35
100%
81
100%
71
100%
100
100%
80
100%
1086
100,0%
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Πίνακας 58: Γνώση υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ανά Τμήμα
Γνώση υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Τμήμα

Ναι

20
60,6%
25
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
67,6%
27
Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός Παρευξείνιων Χωρών
52,9%
21
Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
63,6%
22
Ελληνική Φιλολογία
25,6%
5
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
11,6%
36
Επιστήμες της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
43,9%
47
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
85,5%
34
Ιατρική
59,6%
26
Ιστορία και Εθνολογία
33,8%
79
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Επιστήμη
76%
24
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
72,7%
28
Μηχανικών Περιβάλλοντος
96,6%
29
Μοριακή Βιολογία και Γενετική
82,9%
18
Νομική
22,2%
31
Οικονομικές Επιστήμες
43,1%
44
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
44%
68
Πολιτικών Μηχανικών
85%
584
Σύνολο
53,7%
Αγροτική Ανάπτυξη

Όχι

Σύνολο

13
33
39,4% 100%
12
37
32,4% 100%
24
51
47,1% 100%
12
33
36,4% 100%
64
86
74,4% 100%
38
43
88,4% 100%
46
82
56,1% 100%
8
55
14,5% 100%
23
57
40,4% 100%
51
77
66,2% 100%
25
104
24%
100%
9
33
27,3% 100%
1
29
3,4%
100%
6
35
17,1% 100%
63
81
77,8% 100%
41
72
56,9% 100%
56
100
56%
100%
12
80
15%
100%
504
1088
46,3% 100,0%
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Παράρτημα ΙΙ
Ερωτηματολόγιο Μελέτης Απορρόφησης
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Μελέτη Απορρόφησης των αποφοίτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης τα έτη 2012 & 2013
από την αγορά εργασίας

Αγαπητοί απόφοιτοι του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Ως συνδετικός κρίκος της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, το
Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. διεξάγει τη «Μελέτη Απορρόφησης των αποφοίτων του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα έτη 2012 & 2013 από την αγορά εργασίας»,
επιδιώκοντας να διερευνήσει τη μετέπειτα επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας πορεία. Στόχος
της έρευνας είναι η αποτύπωση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ.
επτά έως οχτώ χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.
Η συμβολή σας στην παρούσα μελέτη είναι καθοριστική. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε
θερμά να διαθέσετε τον πολύτιμο χρόνο σας για την απάντηση των ερωτήσεων που
ακολουθούν. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί περίπου έξι λεπτά. Οι απαντήσεις
σας είναι εμπιστευτικές και η επεξεργασία τους αφορά μόνο τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης
μελέτης. Παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το σύνολο των ερωτήσεων με σαφήνεια και
ακρίβεια.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν τον Ιούνιο του 2019 στην ιστοσελίδα
του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. http://career.duth.gr
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία,

Η ερευνητική ομάδα του Γ. Δ.
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1. Γενικά Στοιχεία

1.1 Επώνυμο.……………………………..
1.2 Όνομα…………………………………
1.3 Ε-mail………………………………….

1.4 Φύλο

o Άνδρας
o Γυναίκα

2. Στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο Δ.Π.Θ.

2.1 Τμήμα προπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Θ.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ελληνικής Φιλολογίας
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Ιστορίας και Εθνολογίας
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών

2.2 Έτος αποφοίτησης

o 2012
o 2013
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2.3 Πόσο ευχαριστημένος-η είσαστε από τη φοίτησή σας στο Δ.Π.Θ. όσον αφορά:
(Σημειώστε Χ στο κατάλληλο κελί του παρακάτω πίνακα)
Πολύ
δυσαρεστημένος

Δυσαρεστημένος

(1)

(2)

Ούτε
ευχαριστημένος, ούτε

Ευχαριστημένος

δυσαρεστημένος (3)

(4)

Πρόγραμμα σπουδών
Διδακτικό προσωπικό
Λειτουργικές υποδομές
Διοικητική υποστήριξη

2.4 Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη.
o

Πτυχίο

o

Μεταπτυχιακό

o

Διδακτορικό

o

Μεταδιδακτορικό

3. Επαγγελματική αποκατάσταση

3.1 Σε πόσους μήνες βρήκατε την πρώτη σας απασχόληση, από τη στιγμή που
ξεκινήσατε να αναζητείτε εργασία μετά την αποφοίτησή σας;

o Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των σπουδών
o Σε 1-6 μήνες
o Σε 7-12 μήνες
o Σε 13-24 μήνες
o Σε περισσότερους από 24 μήνες
o Δεν έχω εργαστεί μετά την αποφοίτησή μου

Πολύ
ευχαριστημένος
(5)
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3.2 Πόσο συσχετιζόταν η πρώτη σας απασχόληση με το αντικείμενο σπουδών σας;

o Πάρα πολύ
o Πολύ
o Ούτε λίγο, ούτε πολύ
o Λίγο
o Καθόλου
o Δεν έχω εργαστεί μετά την αποφοίτησή μου
3.3 Η σημερινή σας επαγγελματική κατάσταση είναι:

o Απασχολούμενος-η (Μισθωτός)
o Αυτοαπασχολούμενος-η (Ελεύθερος Επαγγελματίας)
o Άνεργος-η
o Μη ενεργός-η

4. Απασχολούμενος-η
Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Απασχολούμενος-η».

4.1 Εργάζεστε στον:
o

Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

o

Ιδιωτικό τομέα

4.2 Εργάζεστε με σύμβαση:
o

Πλήρης απασχόλησης

o

Μερικής Απασχόλησης

o

Σύμβαση ορισμένου χρόνου ή εποχική απασχόληση

5. Αυτοαπασχολούμενος-η
Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Αυτοαπασχολούμενος-η».
5.1 Η επιχείρηση που έχετε είναι:

o Συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης
o Ατομική επιχείρηση
o Εταιρική επιχείρηση
o Άλλο……………………
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6.

Εργαζόμενοι (Απασχολούμενοι και Αυτοαπασχολούμενοι)
Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Απασχολούμενος-η» ή
«Αυτοαπασχολούμενος-η».

6.1 Πόσο σχετίζεται η σημερινή σας απασχόληση με το αντικείμενο σπουδών σας;

o Πάρα πολύ
o Πολύ
o Ούτε λίγο, ούτε πολύ
o Λίγο
o Καθόλου
6.2 Πόσο ευχαριστημένος-η είσαστε από τη σημερινή σας απασχόληση όσον αφορά:
(Σημειώστε Χ στο κατάλληλο κελί του παρακάτω πίνακα)

Πολύ
δυσαρεστημένος
(1)

Δυσαρεστημένος
(2)

Ούτε
ευχαριστημένος, ούτε
δυσαρεστημένος (3)

Ευχαριστημένος
(4)

Πολύ
ευχαριστημένος
(5)

Αίσθημα
ασφάλειας

και

σταθερότητας
Δυνατότητες
επαγγελματικής
εξέλιξης
Ανταπόκριση
στα προσωπικά
ενδιαφέροντα,
κλίσεις και
δεξιότητες
Οικονομικές
απολαβές

6.3 Ποιο είναι το αντικείμενο απασχόλησης σας σήμερα;
Παρακαλώ απαντήστε περιεκτικά χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα…………………
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7. Άνεργος-η
Άτομα που δεν εργάζονται και είναι προς αναζήτηση εργασίας.
Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Άνεργος-η».

7.1 Διάρκεια ανεργίας

o Έως 6 μήνες
o Από 7 έως 12 μήνες
o Από 13 έως 24 μήνες
o Περισσότερους από 24 μήνες

7.2 Λόγοι ανεργίας (Δώστε μέχρι 3 απαντήσεις)

o Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για το αντικείμενό μου
o Οι εργοδότες προτιμούν άτομα που έχουν περισσότερα προσόντα από
εμένα

o Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου
o Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου
o Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει
o Άλλο
7.3 Τρόποι αναζήτησης εργασίας. (Δώστε μέχρι 3 απαντήσεις)

o Δίκτυο γνωριμιών
o Διαγωνισμοί
o Αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο
o Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ
o Προγράμματα κατάρτισης
o ΟΑΕΔ
o Άλλο
7.4 Αναζητείτε εργασία στο εξωτερικό;

o Ναι
o Όχι
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8. Μη ενεργός-ή
Άτομα που δεν εργάζονται και δεν είναι προς αναζήτηση εργασίας.
Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Μη ενεργός-η».

8.1 Για ποιον λόγο δεν είστε ενεργός-η επαγγελματικά;

o Οικογενειακές υποχρεώσεις
o Στρατιωτική θητεία
o Σπουδές σε εξέλιξη
o Έλλειψη επιθυμίας για εργασία
o Αίσθημα απογοήτευσης από τις επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα
o Λόγοι υγείας
o Άλλο

9. Γνώση του Γραφείου Διασύνδεσης
9.1 Γνωρίζετε τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης;

o

Ναι

o

Όχι

9.2 Αν ναι, ποιες από τις υπηρεσίες του έχετε χρησιμοποιήσει;
(Δώστε μέχρι 2 απαντήσεις)

o

Συμβουλευτική επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης

o

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις του Γραφείου
Διασύνδεσης

o

Ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού του τόπου

o

Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του

10. Σχόλια/Παρατηρήσεις…………………………………………………..

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!

