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1. Το Γραφείο Διασύνδεσης
Το Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης,

στα

πλαίσια

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), ίδρυσε
το 1997 το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο είναι τμήμα της Δομής Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Δ.Π.Θ.. Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα αξιόπιστο και
αποτελεσματικό κέντρο πληροφόρησης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου,
φιλοδοξώντας να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Παραγωγικής
Κοινότητας. Έχοντας ως γνώμονα την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών
και αποφοίτων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, 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 www.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
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο
της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του στους φοιτητές και απόφοιτους
του Πανεπιστημίου διεξήγαγε μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των αποφοίτων
του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εθνικής
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Σκοπός της μελέτης απορρόφησης είναι η εκτίμηση
του βαθμού και της ποιότητας της απασχόλησης των αποφοίτων των δεκαοκτώ τμημάτων
του Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα, στην παρούσα διερευνάται το ανώτατο επίπεδο σπουδών των
αποφοίτων και ο βαθμός ικανοποίησης από την φοίτηση τους στο εκάστοτε τμήμα του Δ.Π.Θ.
Παράλληλα, αναλύονται διάφορες συνιστώσες που αφορούν στην εξέλιξη της
επαγγελματικής τους πορείας όπως για παράδειγμα το χρονικό διάστημα από την
αποφοίτησή τους μέχρι την εύρεση της πρώτης απασχόλησης, το αντικείμενο της τρέχουσα
απασχόλησης καθώς και ο συσχετισμός της με τον αντικείμενο των σπουδών τους, το
ποσοστό εργαζομένων και ανέργων καθώς και τα επίπεδα ικανοποίησης από την τρέχουσα
εργασία τους.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μελέτη απορρόφησης αποτελούν τη
“μηχανή αναζήτησης” του Γραφείου Διασύνδεσης για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την
παρακολούθηση των αναγκών των αποφοίτων του Ιδρύματος σχετικά την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας. Η αποτύπωση της γνώμης των αποφοίτων μετά την είσοδο τους στην αγορά
εργασίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ως προς την ποιότητα των δεδομένων που
συλλέγονται. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα στους απόφοιτους να αναγνωρίσουν
αφενός τον βαθμό ποιότητας των προσφερόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. και
αφετέρου τις απαιτήσεις της αγοράς, τα οποία και αποτελούν βασικά στοιχεία ανάδρασης
για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών. Κατ΄ επέκταση, η έρευνα διενεργείται
τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων. Κατά
την διεξαγωγή της έρευνας υπολογίστηκαν και ξεπεράστηκαν παράγοντες που ενδεχομένως
οδήγησαν στην καθυστέρηση της άμεσης ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α.
Προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι, το Γραφείο Διασύνδεσης
συνέλεξε στοιχεία από τους απόφοιτους που συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης
απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με:
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 γενικά στοιχεία



o

στοιχεία επικοινωνίας

o

φύλο

εκπαίδευση
o

τμήμα αποφοίτησης του Δ.Π.Θ.

o

έτος εισαγωγής

o

ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης

o

συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα

o

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
o

χρόνος αναμονής για την είσοδο στην αγορά εργασίας

o

τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση

o

συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών

o

απασχολούμενοι – μισθωτοί (τομέας απασχόλησης, είδος σύμβασης
κτλ)

o

αυτοαπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγγελματίες (μορφή και
μέγεθος επιχείρησης, αντικείμενο, κτλ)

o

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
o

επίπεδο ανεργίας (χρονικό διάστημα ανεργίας, λόγοι ανεργίας,
τρόποι αναζήτησης εργασίας κτλ)

o

μη ενεργοί (λόγοι καθυστέρησης ένταξης στην αγορά εργασίας)

 πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης
o

γνώση και χρήση των υπηρεσιών του Γ.Δ.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και η
απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν σε θέματα:
 η επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων σήμερα
 η αμεσότητα απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας


το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ..
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Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι ιδιαιτερότητες και οι επιμέρους συνθήκες που
σχετίζονται με το εκάστοτε Τμήμα φοίτησης, το αντικείμενο σπουδών καθώς επίσης και με
τον επαγγελματικό χώρο που συνδέεται με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, επιφέρουν μεγάλη
ανομοιογένεια στον πληθυσμό της μελέτης. Για το λόγο αυτό, τα ευρήματα της παρούσας
έρευνας παρουσιάζονται αφενός για το σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφετέρου για κάθε ένα από τα δεκαοχτώ επιμέρους
Τμήματα του Πανεπιστημίου:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογίας, 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

Σύμφωνα με την διάρθρωση της παρούσας μελέτης ακολουθεί στη συνέχεια η
περιγραφή της μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή της έρευνας, η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων που αφορούν στο σύνολο του δείγματος των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 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 κυρίως τηλεφωνικών συνεντεύξεων.
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3. Μεθοδολογία Έρευνας
Στην παρούσα ενότητα γίνεται περιγραφή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Η παρούσα μελέτη αφορά τους απόφοιτους των δεκαοκτώ
τμημάτων του Δ.Π.Θ. που αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Σύμφωνα με τα
στοιχεία επικοινωνίας που διαβιβάστηκαν στο Γραφείο Διασύνδεσης από τις Γραμματείες
των Τμημάτων, ο πληθυσμός αναφοράς ανέρχεται σε 2.640 άτομα.
Η Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχε
προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε ολόκληρο τον πληθυσμό αναφοράς και κατ΄ επέκταση οι
συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης έκαναν προσπάθειες προσέγγισης ολόκληρου του
πληθυσμού. Εντούτοις, παρουσιάστηκαν διάφοροι παράμετροι, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να
καταστεί εφικτή η συλλογή των δεδομένων σε ποσοστό 100%. Η αλλαγή των στοιχείων
επικοινωνίας των αποφοίτων καθώς και η αδυναμία επικαιροποίησής τους, σε συνδυασμό
με την αδυναμία ή την έλλειψη επιθυμίας συμμετοχής στην έρευνα οδήγησαν στην
δημιουργία δείγματος προσβασιμότητας. Με γνώμονα λοιπόν την προσβασιμότητα
διαμορφώθηκε το δείγμα, το μέγεθος του οποίου ξεπερνά το 50% επί του αρχικού
πληθυσμού σε όλα τα τμήματα

του Δ.Π.Θ.

Συγκεκριμένα, προέκυψε δείγμα

προσβασιμότητας, το οποίο αποτελείται από 1.673 άτομα και ανέρχεται σε ποοσοστό
63,37% (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 62) επί του πληθυσμού αναφοράς των αποφοίτων.
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω τηλεφωνικών
συνεντεύξεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης,
οι συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο που
σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Το ερωτηματολόγιο
περιελάμβανε ερωτήσεις τόσο κλειστού όσο και ανοιχτού τύπου. Παράλληλα,
δημιουργήθηκε και μια ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, η οποία
εξυπηρέτησε ένα μέρος του δείγματος, το οποίο αδυνατούσε να απαντήσει τηλεφωνικώς.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συνεντευκτές δέχτηκαν την κατάλληλη
εκπαίδευση όσον αφορά την διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων έτσι ώστε να
διασφαλιστούν η διακριτική προσέγγιση του απόφοιτου, η αμερόληπτη συλλογή των
απαντήσεων καθώς επίσης και η ορθή χρήση της εφαρμογής της συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργήθηκαν οι τηλεφωνικές
συνεντεύξεις ήταν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2022. Ακολούθησε η επεξεργασία
των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις των αποφοίτων με χρήση του
στατιστικού πακέτου SPSS Statistics 27.
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Η μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων αποτελεί ποιοτική έρευνα και οι μεταβλητές
που εξετάζονται είναι κυρίως κατηγορικές και διατακτικές. Συνεπώς, τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σε πίτες και ραβδογράμματα καθώς επίσης και σε πίνακες συχνοτήτων, ενώ
πραγματοποιούνται επιπλέον έλεγχοι x2 για τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ ορισμένων
ποιοτικών μεταβλητών. Επιπλέον, για ορισμένες συνεχείς μεταβλητές πραγματοποιήθηκε
έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's alpha, όπως επίσης και έλεγχος κανονικής κατανομής
υπολογίζοντας τους δείκτες Λοξότητας και Κύρτωσης, test Shapiro-Wilk καθώς επίσης και
ιστογράμματα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης One Way Anova με δοκιμή post hoc Bonferroni όπως επίσης και ο συντελεστής συσχέτισης
Pearson r.
Ακολουθεί λοιπόν, η περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας αρχικά για το
σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ., ενώ 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 που αφορούν το σύνολο των αποφοίτων του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Παρουσιάζονται περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις
σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας κυρίως πίνακες συχνοτήτων και
γραφήματα (πίτες & ραβδογράμματα). Αρχικά, παρατίθενται ορισμένα γενικά στοιχεία
σχετικά με τις σπουδές των αποφοίτων στο Δ.Π.Θ., όπως το ανώτατο επίπεδο σπουδών τους
σήμερα και το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο ίδρυμα. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση όπως η
αμεσότητα της απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας, η επαγγελματική τους
κατάσταση σήμερα και ο συσχετισμός της με το αντικείμενο των σπουδών, το επίπεδο
ικανοποίησης από την σημερινή τους απασχόληση, καθώς και τα ευρήματα για τους
απασχολούμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους και τους μη ενεργούς
επαγγελματικά.

Τέλος, γίνεται αναφορά σε θέματα εκπαίδευσης εκτός πτυχίου των

αποφοίτων καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

4.1.

Γενικά Στοιχεία

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το μέγεθος του δείγματος διαμορφώθηκε ως προς το
πλήθος των αποφοίτων ανά Τμήμα, όπως περιγράφηκε παραπάνω στην ενότητα για τη
μεθοδολογία της έρευνας. Συγκεκριμένα, το σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται στους 2.640
αποφοίτους για το Ακ. Έτος 2016-2017, ενώ το σύνολο του δείγματος στα 1.673 άτομα που
αντιστοιχεί στο 63,37% του συνολικού πληθυσμού (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 62). Στον
παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η κατανομή του δείγματος ανά Σχολή και Τμήμα του Δ.Π.Θ.
(βλ. Πίνακας 1, Γράφημα 1).
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Π λη θ υσ μό ς
Αν αφο ράς

Μέγ εθ ο ς
Δείγ ματο ς
Π ρο σ β ασ ιμό τη τας

Π ο σ ο σ τό
σ υμμετο χ ή ς
επί το υ
Δείγ ματο ς

79

62

3 ,7 1 %

116

104

6 ,2 2 %

Μηχα νικών Πα ρα γωγής κα ι
Δ ιοίκησης

87

72

4 ,3 0 %

Μηχα νικών Περιβά λλοντ ος

42

33

1 ,9 7 %

Πολιτ ικών Μηχα νικών

99

80

4 ,7 8 %

101

73

4 ,3 6 %

Μορια κής Βιολογία ς κα ι
Γενετ ικής

72

39

2 ,3 3 %

Επιστ ημών τ ης Εκπα ίδευσης
στ ην Προσχολική Ηλικία

98

55

3 ,2 9 %

Πα ιδα γωγικό Τμήμα
Δ ημοτ ικής Εκπα ίδευσης

189

101

6 ,0 4 %

Κοινωνικής Δ ιοίκησης κα ι
Πολιτ ικής Επιστ ήμης

359

242

1 4 ,4 7 %

Ο ικονομικών Επιστ ημών

197

127

7 ,5 9 %

48

31

1 ,8 5 %

Ελληνικής Φιλολογία ς

169

85

5 ,0 8 %

Ιστ ορία ς κα ι Εθ νολογία ς

125

79

4 ,7 2 %

66

39

2 ,3 3 %

41

33

1 ,9 7 %

Επιστ ήμης Φυσικής Α γωγής
κα ι Α θ λητ ισμού

281

160

9 ,5 6 %

Ν ομικής

471

258

1 5 ,4 2 %

2640

1673

100,00%

Σχολή

Τμήμα

Α ρχιτ εκτ όνων Μηχα νικών
Ηλεκτ ρολόγων Μηχα νικών κα ι
Μηχα νικών Υ πολογιστ ών
Πολυτ εχνική Σχολή
16,02%

Επιστ ημ ών Υ γεία ς
6,55%

Επιστ ημ ών Α γωγής
10,87%

Κοινωνικών, Πολιτ ικών
& Οικονομ ικών
Επιστ ημ ών
21,06%

Κλα σικών &
Α νθρωπιστ ικών
Επιστ ημ ών
12,95%

Ια τ ρικής

Γλώσσα ς, Φιλολογία ς κα ι
Πολιτ ισμού Πα ρευξείνιων
Χωρών

Α γροτ ικής Α νά πτ υξης
Επιστ ημ ών Γεωπονία ς &
Δ α σολογία ς
Δ α σολογία ς, Δ ια χείρισης
4,05%
Περιβά λλοντ ος κα ι Φυσικών
Πόρων
Επιστ ημών Φυσικής
Α γωγής & Α θ λητ ισμού
10,64%
Ν ομικής
17,84%
Σύνολα

Πίνακας 1: Κατανομή αποφοίτων ανά Σχολή και Τμήμα του Δ.Π.Θ.
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Γράφημα 1: Κατανομή Αποφοίτων ανά τμήμα του Δ.Π.Θ.
Ποσοστό συμμετοχής κάθε Τμήματος στο δείγμα
Νομικής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αγροτικής Ανάπτυξης
Ιστορίας και Εθνολογίας
Ελληνικής Φιλολογίας
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Οικονομικών Επιστημών
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Ιατρικής
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

9.56%

1.97%
2.33%
4.72%
5.08%
1.85%
7.59%
6.04%
3.29%
2.33%
4.36%
4.78%
1.97%
4.30%
6.22%
3.71%

15.42%

14.47%

Γράφημα 2: Φύλο
Σχετικά με το φύλο του
δείγματος

της

Μελέτης

Απορρόφησης Αποφοίτων Ακ.
Έτους 2016-2017, το 38,14%
(638 άτομα από τα 1673) ήταν
άνδρες και το 61,86% (1035
άτομα από τα 1673) ήταν
γυναίκες.

(βλ.

Γράφημα

Πίνακα 2).

Άνδρας

Frequency
638

Percent
38,1

Valid
Percent
38,14

Cumulative
Percent
38,1

Γυναίκα

1035

61,9

61,86

100,0

Total

1673

100,0

100,00

Πίνακας 2: Φύλο

Σ ε λ ί δ α 12 | 210

2,

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

4.2.

Στοιχεία Εκπαίδευσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με 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. Ακολούθεί

έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach΄s alpha για να εξεταστεί η

εσωτερική συνοχή των κλιμάκων ικανοποίησης από την φοίτηση του Δ.Π.Θ., ενώ παράλληλα
γίνεται έλεγχος κανονικής κατανομής της νέας μεταβλητής «Ικανοποίηση από την φοίτηση
στο Δ.Π.Θ.» Στην συνέχεια πραγματοποιείται μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One
Way ANOVA) με δοκιμή post hoc Bonferroni.

Γράφημα 3: Βαθμός Προπτυχιακού Τίτλου Αποφοίτων
Το δείγμα της μελέτης
διαμορφώνεται από τα άτομα
που

αποφοίτησαν

από

το

Δ.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017.

Το έτος αυτό

αποφοίτησαν 57 άτομα, που
αντιστοιχούν σε το ποσοστό
3,41%

με

βαθμό

πτυχίου

«Άριστα», 1233 άτομα, δηλαδή
το 73,70% «Λίαν Καλώς» και τέλος 383 άτομα, δηλαδή το 22,89% «Καλώς».

Γράφημα 4: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Το ανώτατο επίπεδο
σπουδών του δείγματος που
έχει ολοκληρώσει ή βρίσκεται
σε εξέλιξη, καταγράφηκε ως
εξής: το 43,81% (733 άτομα)
των αποφοίτων έχει παραμείνει
στον

προπτυχιακό

τίτλο

σπουδών, το 50,27% (841
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άτομα) έχει ολοκληρώσει ή παρακολουθεί κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ενώ το 5,92%
(99 άτομα) έχει προχωρήσει σε διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές.

Γράφημα 5: Πρόγραμμα Κινητικότητας.

Από τους 1673 απόφοιτους που
συμμετείχαν στο δείγμα το 7,29%,
δηλαδή 122 άτομα, έλαβαν μέρος σε
κάποιο πρόγραμμα κινητικότητας στο
εξωτερικό. Ωστόσο, οι περισσότεροι από
αυτούς, σε ποσοστό μάλιστα 74,59%
(91/122) υποστήριξαν ότι η συμμετοχή

Γράφημα 6: Όφελος από την συμμετοχή σε
Πρόγραμμα Κινητικότητας

σας στο πρόγραμμα κινητικότητας, τους
βοήθησε είτε στην ανεύρεση εργασίας
είτε στην επαγγελματική τους εξέλιξη.
Εντούτοις, το 25,41% (31/122) θεωρεί ότι
η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
κινητικότητας δεν τους πρόσφερε κάποιο
όφελος στην έναρξη και εξέλιξη της
επαγγελματική τους πορείας.
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Γράφημα 7: Επίπεδο Ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης τους σε σχέση με την αγορά εργασίας.
Στην ερώτηση σχετικά με το
επίπεδο ικανοποίησής τους από το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
αποφοίτησης

σε

σχέση

με

τις

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, το
ποσοστό 72,26% (1209 άτομα) των
αποφοίτων δήλωσε ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο, το 22,41% (375
άτομα) διατήρησε ουδέτερη άποψη
και μόλις το 5,33% (89 άτομα) δήλωσε δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 8: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος
Αποφοίτησης.
Αναφορικά με το διδακτικό
Προσωπικό του Τμήματος φοίτησης
το

76,98%

(1288

άτομα)

των

αποφοίτων δήλωσε ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο, το 20,14% (337
άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση,
ενώ το 2,88% (48 άτομα) δήλωσε
δυσαρεστημένο

ή

πολύ

δυσαρεστημένο. Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να επισημανθεί ότι οι απόφοιτοι απάντησαν για το σύνολο των καθηγητών και του
λοιπού διδακτικού προσωπικού.
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Γράφημα 9: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές του Τμήματος
Αποφοίτησης.
Όσον αφορά τις λειτουργικές
υποδομές, τις κτιριακές εγκαταστάσεις
και τους χώρους διεξαγωγής των
μαθημάτων και των εργαστηρίων του
Τμήματος φοίτησης, το 37,42% (626
άτομα) των αποφοίτων δήλωσε ότι
έμεινε

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο ενώ το 36,22% (606
άτομα) εξέφρασε ουδέτερη άποψη.
Τέλος, το 26,36% (441 άτομα) δήλωσε δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 10: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη του Τμήματος
Αποφοίτησης.
Για τη διοικητική υποστήριξη
των Τμημάτων και γενικότερα για την
εξυπηρέτηση των αποφοίτων από όλες
τις διοικητικές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ., το
63,78% (1067 άτομα) του δείγματος
δήλωσε

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο, και το 12,61% (211
άτομα) είχε διαφορετική άποψη ενώ το
23,61%

(395

άτομα)

δήλωσε

δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

N
1673

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,8852

Τυπική
Απόκλιση
0,86255

1673

1,00

5,00

4,0418

0,80707

Λειτουργικές Υποδομές

1673

1,00

5,00

3,1751

1,13547

Διοικητική Υποστήριξη

1673

1,00

5,00

3,7454

1,04890

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Πίνακας 3: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές.

Σύμφωνα με τον πίνακα (βλ. Πίνακας 3), όπου παρουσιάζεται το μέσο επίπεδο
ικανοποίησης των αποφοίτων του δείγματος από τις σπουδές τους, παρατηρείται ότι οι
απόφοιτοι έμειναν ικανοποιημένοι σε όλες τις παραμέτρους καθώς ο μέσος όρος των
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απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος», με εξαίρεση τις
Λειτουργικές Υποδομές, όπου ο μέσος όρος πλησιάζει την απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος,
ούτε δυσαρεστημένος». Οι τιμές της τυπικής απόκλισης στο Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση
με την Αγορά Εργασίας και το Διδακτικό Προσωπικό φανερώνουν την περιορισμένη
διασπορά των απαντήσεων ενώ στις Λειτουργικές Υποδομές και στη Διοικητική Υποστήριξη
διαπιστώνεται η πιο εκτεταμένη διασπορά των απαντήσεων.

Στην συνέχεια εφαρμόστηκε έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach΄s alpha για να εξεταστεί
η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων ικανοποίησης από την φοίτηση του Δ.Π.Θ.. H ανάλυση
έδειξε ότι η κλίμακα «Ικανοποίηση από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ.» είχε αποδεκτό επίπεδο
αξιοπιστίας (α = 0,735). Οποιοδήποτε από τα τέσσερα θέματα που συγκροτούν την κλίμακα
αν απομακρυνθεί, ο βαθμός αξιοπιστίας της κλίμακας θα μειωθεί.

Γράφημα 11: Ικανοποίησης από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ.
Ακολούθησε ο έλεγχος της
κανονικότητας της κατανομής της
μεταβλητής «Ικανοποίηση από
την

φοίτηση

στο

Δ.Π.Θ.»,

σύμφωνα με το τεστ Shapiro-Wilk
(βλ.

Πίνακας

4),

Λοξότητας

και

τις

τιμές

Κύρτωσης

(Skewness -0,346 / Kurtosis 0,101)
καθώς επίσης και το ιστόγραμμα, το οποίο φαίνεται στο διπλανό γράφημα (βλ. Γράφημα 11).

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
StudiesSatisfaction

,085

df
1673

Shapiro-Wilk

Sig.
,000

Statistic
,975

df
1673

Sig.
,000

a. Lilliefors Significance Correction
Πίνακας 4: Ικανοποίηση από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η κατανομή της «Ικανοποίηση από την
φοίτηση στο Δ.Π.Θ.» είναι κοντά στην κανονική.
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Ικανοποίηση από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ. – Επίπεδο Σπουδών.

Υλοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One Way ANOVA) με δοκιμή
post hoc Bonferroni και βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών του
επιπέδου σπουδών ως προς την ικανοποίηση από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ. (F(2,1670)=4.422,
p=0,012). Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών παρουσίασαν
στατιστικά σημαντικά υψηλότερη ικανοποίηση από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. (Μ=3.71,
SD=0.786, p = 0.020) σε σύγκριση με τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Δεν
υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατόχων διδακτορικού και
μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών.

4.3.

Στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία απασχόλησης που αφορούν στην πρώτη
και στην 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 2022, ενώ δεν αποκλείεται να παρουσιάζουν
διαφοροποιήσεις μετά από το χρονικό αυτό διάστημα.

Γράφημα 12: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.
Το

χρονικό

διάστημα

που

απαιτήθηκε για να βρουν την πρώτη
τους απασχόληση οι απόφοιτοι του
Δ.Π.Θ. που συμμετείχαν στο δείγμα
(1673 απόφοιτοι),

αποτυπώνεται στο

διπλανό γράφημα (βλ. Γράφημα 12).
Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι

η

πλειοψηφία των αποφοίτων (50,81%)
δραστηριοποιήθηκε στην αγορά εργασία
μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την αποφοίτησή της. Επισημαίνεται ότι, στο διάστημα
υπολογισμού εύρεσης της πρώτης απασχόλησης αφενός δεν προσμετράται η περίοδος
μεταπτυχιακών σπουδών ή η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες, και
αφετέρου η απαραίτητη συσχέτιση με το αντικείμενο σπουδών. Επίσης, παρατηρείται ότι
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το ποσοστό 20,20% των αποφοίτων εργάζονταν κατά τη διάρκεια των σπουδών ενώ το
12,73% βρήκε την πρώτη του απασχόληση το χρονικό διάστημα μεταξύ 7-12 μηνών. Πάνω
από 12 μήνες για να βρει εργασία, χρειάστηκε το 14,11% ενώ το 2,15% δεν είχε εργαστεί μετά
την αποφοίτησή του .

Γράφημα 13: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Αναφορικά με την τρέχουσα
επαγγελματική

κατάσταση

των

αποφοίτων

του

Δ.Π.Θ.

που

συμμετείχαν

στο

δείγμα

(1673

απόφοιτοι),

το

απασχολούμενοι

66,95%
με

ήταν
σχέση

εξαρτημένης εργασίας - μισθωτοί, το
20,68% ήταν αυτοαπασχολούμενοι με
έναρξη

επιχειρηματικής

δραστηριότητας, το 8,25% ήταν άνεργοι και το 4,12% ήταν μη ενεργοί επαγγελματικά.
Συνεπώς, το 87,63% των αποφοίτων έχει απορροφηθεί από την αγορά εργασίας ενώ το
12,37% βρίσκεται είτε σε κατάσταση «Άνεργος-η» ή «Μη ενεργός».

Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση – Φύλο

Στον πίνακα (βλ. Πίνακα 5) που ακολουθεί παρουσιάζεται η τρέχουσα επαγγελματική
κατάσταση των αποφοίτων του δείγματος, όπως αυτή καταγράφηκε κατά την περίοδο
διεξαγωγής των συνεντεύξεων, σε συνδυασμό με το φύλο. Παρατηρείται λοιπόν, ότι το
68,03% των αντρών και το 66,28% των γυναικών ήταν απασχολούμενοι, το 18,84% των
γυναικών και το 23,67% των αντρών ήταν αυτοαπασχολούμενοι, το 10,43% των γυναικών και
το 4,70% των αντρών ήταν άνεργοι και, τέλος, το 4,44% των γυναικών και το 3,61% των
αντρών ήταν μη ενεργοί επαγγελματικά.Συνοπτικά, το 91,69% των αντρών εργαζόταν κατά
την περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες
ανέρχεται στο 85,12%.
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Για την σχέση μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης και φύλου πραγματοποιήθηκε
έλεγχος ανεξαρτησίας x2. Σύμφωνα με τον έλεγχο, σε στάθμη σημαντικότητας 5%,
εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ φύλου και επαγγελματικής κατάστασης (x2
= 21,026, p<0,001) και συγκεκριμένα βρέθηκε ότι οι άνδρες εργάζονται σε ποσοστό 91,69%
(585/638), το οποίο είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 85,12% (881/1035) των γυναικών.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών στους
αυτοαπασχολούμενους (23,67% άντρες – 18,84% γυναίκες). Ενώ παράλληλα εντοπιζεται
μεγάλη διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών στην κατηγορία των ανέργων όπου οι γυναίκες
βρίσκονται σε ποσοστό 10,43% έναντι του ποσοστού 4,70% των αντρών.

Φύλο
Απασχολούμενος-η (Μισθωτός)
Αυτοαπασχολούμενος-η (Ελεύθερος
επαγγελματίας)
Σημερινή
Εργασία

Άνεργος-η
Μη ενεργός-η

Total

Total

Άνδρας

Γυναίκα

434

686

1120

68,03%

66,28%

66,95%

151

195

346

23,67%

18,84%

20,68%

30

108

138

4,70%

10,43%

8,25%

23

46

69

3,61%

4,44%

4,12%

638

1035

1673

38,14%

61,86%

100,00%

Πίνακας 5: Ποσοστά απασχόλησης σε συνδυασμό με το φύλο

Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση – Επίπεδο Εκπαίδευσης.

Στον πίνακα (βλ. Πίνακα 6) που ακολουθεί παρουσιάζεται η τρέχουσα επαγγελματική
κατάσταση των αποφοίτων του δείγματος, όπως αυτή καταγράφηκε κατά την περίοδο των
συνεντεύξεων, σε συνδυασμό με το επίπεδο εκπαίδευσης. Παρατηρείται λοιπόν, ότι το
63,17% των κατόχων προπτυχιακού τίτλου, το 69,92% των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων,
το 69,70% των κατόχων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών τίτλων ήταν απασχολούμενοι.
Παράλληλα, το 22,37% των κατόχων προπτυχιακού τίτλου, το 19,86% των κατόχων
μεταπτυχιακών τίτλων, το 15,15% των κατόχων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών τίτλων
ήταν αυτοαπασχολούμενοι. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας
παρουσιάζονται στους απόφοιτους που δεν έχουν προχωρήσει πέρα των προπτυχιακών
σπουδών ενώ στην κατηγορία των μη ενεργών επαγγελματικά αποφοίτων εμφανίζονται στα
άτομα που έχουν είτε διδακτορικό είτε μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών. Συνοπτικά, το
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85,54% όσων έχουν μείνει σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το 89,78% όσων έχουν ως
ανώτατη εκπαίδευση μεταπτυχιακό τίτλο και το 84,85% όσων έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη οι διδακτορικές τους σπουδές και μεταδιδακτορικές σπουδές, εργάζονται κατά την
περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Για την σχέση μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης και επιπέδου σπουδών
πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας x2. Σύμφωνα με τον έλεγχο, σε στάθμη
σημαντικότητας 5%, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ επιπέδου σπουδών και
επαγγελματικής κατάστασης (x2 = 36,880, p<0,001) και συγκεκριμένα βρέθηκε ότι οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εργάζονται εργάζονται σε ποσοστό 89,77% (755/841), το
οποίο είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 85,53% (627/733) των κατόχων προπτυχιακού
τίτλου σπουδών ή ακόμη και με το 84,85% (84/99) των κατόχων διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Επίπεδο Σπουδών

Πτυχίο
Απασχολούμενος-η (Μισθωτός)

Σημερινή
Εργασία

Αυτοαπασχολούμενος-η (Ελεύθερος
επαγγελματίας)
Άνεργος-η
Μη ενεργός-η

Total

Μεταπτυχιακό
MSc

Διδακτορικό PhD Μεταδιδακτορικό
PostDoc

Total

463

588

69

1120

63,17%

69,92%

69,70%

66,95%

164

167

15

346

22,37%

19,86%

15,15%

20,68%

74

62

2

138

10,10%

7,37%

2,02%

8,25%

32

24

13

69

4,37%

2,85%

13,13%

4,12%

733

841

99

1673

43,81%

50,27%

5,92%

100,00%

Πίνακας 6: Ποσοστά απασχόλησης σε συνδυασμό με το επίπεδο σπουδών

Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση – Ικανοποίηση από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ..

Υλοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One Way ANOVA) με δοκιμή
post hoc Bonferroni και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών
της τρέχουσας επαγγελματικής κατάστασης ως προς την ικανοποίηση από την φοίτηση στο
Δ.Π.Θ. (F(3,1669)=2,594, p=0,051).

Σ ε λ ί δ α 21 | 210

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Γράφημα 14: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Αναφορικά
συσχέτιση

της

με

την

σημερινής

εργασίας με το αντικείμενο των
σπουδών,

οι

απόφοιτοι

του

Δ.Π.Θ. που συμμετείχαν στην
μελέτη και εργάζονταν κατά την
περίοδο

διεξαγωγής

των

συνεντεύξεων (87,63% - 1466
άτομα), απάντησαν σε ποσοστό
70,94% (1040 άτομα) ότι σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό («Πολύ» ή «Πάρα πολύ»), ενώ το
14,12% (207 άτομα) των εργαζόμενων αποφοίτων δήλωσε ότι η εργασία τους σχετίζεται
«Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε πολύ» με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επίσης, το 14,94%
(219 άτομα) δήλωσε ότι δεν σχετίζεται καθόλου.

Στη συνέχεια της μελέτης, ακολουθούν τα αποτελέσματα των αποφοίτων του Δ.Π.Θ.,
που συμμετείχαν στην έρευνα, σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης τους από την τρέχουσα
απασχόληση. Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι βρίσκονταν σε ποσοστό 87,63% (1466 άτομα) επί
του συνολικού δείγματος (1673 άτομα). Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός
ικανοποίησης των αποφοίτων από την σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης που τους παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές
τους απολαβές.
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Γράφημα 15: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σε σχέση με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.

Σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας
και σταθερότητας που βιώνουν οι
εργαζόμενοι

απόφοιτοι

στον

επαγγελματικό τους χώρο, το 65,69%
δήλωσε

ευχαριστημένο

ευχαριστημένο,
δήλωσε

ενώ

ή

το

δυσαρεστημένο

δυσαρεστημένο.

πολύ
14,60%

ή

Ουδέτερη

πολύ
στάση

διατήρησε το 19,71%.

Γράφημα 16: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
Για

τις

δυνατότητες

επαγγελματικής εξέλιξης που έχουν οι
απόφοιτοι στον εργασιακό τους χώρο,
το

66,99%

δήλωσε

ευχαριστημένο

ότι

έμεινε

ή

πολύ

ευχαριστημένο, ενώ αντίθετη άποψη
είχε το 10,98%. Αξιοσημείωτο είναι το
22,03%, που εξέφρασε ουδέτερη
άποψη σχετικά με τις δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης που τους παρέχονται.

Γράφημα 17: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.

Η

πλειοψηφία

των

εργαζόμενων αποφοίτων δήλωσε
σε ποσοστό 77,22%
αντικείμενο

ότι το

απασχόλησής

της

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
(«Πολύ

ευχαριστημένος»

«Ευχαριστημένος» ) στα
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προσωπικά ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές της. Ωστόσο, το 7,50% είχε αντίθετη άποψη ενώ
το 15,28% διατήρησε ουδέτερη στάση.

Γράφημα 18: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.
Περίπου

ένας

στους

δύο

εργαζόμενους απόφοιτους, δηλαδή το
ποσοστό 57,50%, δήλωσε ότι ήταν
ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο
από τις οικονομικές αποδοχές που
λαμβάνει από την τρέχουσα εργασία
του. Εντούτοις, το 12,82% είχε αντίθετη
άποψη ενώ αξιοσημείωτο είναι το
ποσοστό 29,67% των αποφοίτων που
υποστήριξαν ότι ήταν «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» από τις οικονομικές
αποδοχές.

Αίσθημα Ασφάλειας Σταθερότητας

N
1466

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή
των
απαντήσεων
3,7988

Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης

1466

1,00

5,00

3,8274

1,07511

Ανταπόκριση στα προσωπικά
ενδιαφέροντα και δεξιότητες
Αποδοχές

1466

1,00

5,00

4,0887

1,01068

1466

1,00

5,00

3,6160

1,02620

Τυπική
Απόκλιση
1,15065

Πίνακας 7: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από την τρέχουσα απασχόληση.

Σύμφωνα με τον πίνακα (βλ. Πίνακα 7), όπου παρουσιάζεται το μέσο επίπεδο
ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος από την τρέχουσα απασχόληση,
παρατηρείται ότι οι απόφοιτοι νιώθουν ικανοποίηση από την ανταπόκριση της εργασίας τους
στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης,
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στην εργασίας τους καθώς επίσης και
τις οικονομικές αποδοχές. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσεων τους πλησιάζει την
απάντηση «Ευχαριστημένος».

Ωστόσο οι τιμές της τυπικής απόκλισης δηλώνουν την

εκτεταμένη διασπορά των απαντήσεων.
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Στην συνέχεια εφαρμόστηκε έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach΄s alpha για να εξεταστεί
η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων ικανοποίησης από την εργασία. H ανάλυση έδειξε ότι η
κλίμακα «Ικανοποίηση από την εργασία» είχε αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας (α = 0,773).
Οποιοδήποτε από τα τέσσερα θέματα που συγκροτούν την κλίμακα αν απομακρυνθεί, ο
βαθμός αξιοπιστίας της κλίμακας θα μειωθεί.

Ικανοποίηση από την εργασία - Ικανοποίηση από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ.

Για την πιθανή συσχέτιση μεταξύ Ικανοποίησης από την φοίτηση του Δ.Π.Θ. και
Ικανοποίησης από την εργασία πραγματοποιήθηκε συντελεστής συσχέτισης Pearson r.
Παρατηρείται λοιπόν, ότι η ικανοποίηση από την φοίτηση του Δ.Π.Θ. παρουσιάζει στατιστικά
σημαντική, θετική αλλά με ασθενής ισχύη συσχέτιση με την ικανοποίηση από την εργασία
(r=0.239. p<0.001). Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη
φοίτηση στο Δ.Π.Θ., παρουσιάζουν και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία
τους.

Στην συνέχεια ακολουθούν κάποια γραφήματα, στα οποία παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα που αφορούν τόσο στους απασχολούμενους - μισθωτούς απόφοιτους όσο και
στους αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες.

Το

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

Γράφημα 19: Τομέας Απασχόλησης –
Απασχολούμενοι Μισθωτοί

απασχολούμενων μισθωτών (65,98% 739/1120) εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα,
ενώ το 30,54% (342/1120) εργάζεται στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ
το

3,48%

(39/1120)

σε

Διεθνής

Οργανισμούς, Ινστιτούτα, ΜΚΟ.
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Επίσης,

από

τους

1120

απόφοιτους που εργάζονταν με σχέση
εξαρτημένης

εργασίας

–

Γράφημα 20: Τύπος σύμβασης –
Απασχολούμενοι Μισθωτοί

μισθωτοί

παρατηρείται ότι το 57,05% είχε σύμβαση
αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης,
το 3,39% αορίστου χρόνου μερικής
απασχόλησης,

το

31,88%

ορισμένου

χρόνου πλήρους απασχόλησης, το 3,48%
ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης,
το 2,95% είχε σύμβαση ανάθεσης έργου
και τέλος το 1,25% είχε κάποιον άλλο τύπο
σύμβασης.

Παράλληλα, οι απασχολούμενοι

Γράφημα 21: Θέση εργασίας –
Απασχολούμενοι Μισθωτοί

μισθωτοί απόφοιτοι καταλαμβάνουν στο
χώρο εργασίας τους, σε ποσοστό 1,43%
ανώτερες

διοικητικές

θέσεις,

5,89%

μεσαίες διοικητικές και 12,86% κατώτερες
διοικητικές

θέσεις.

Το

μεγαλύτερο

ποσοστό, 79,82% βρίσκεται στην θέση
υπάλληλος.

Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 22) αναγράφεται ο τρόπος
με

οποίο

οι

Γράφημα 22: Επιχείρηση –
Αυτοαπασχολούμενοι – Ελ. Επαγγελματίες

απόφοιτοι

αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι
επαγγελματίες

απέκτησαν

την

ιδιοκτησία της επιχείρησής τους.
Συγκεκριμένα,

το

αποφοίτων

του

συνεχίζουν
οικογενειακής

την

18,79%

των

δείγματος
δράση

επιχείρησης,

της
το

67,63% ξεκίνησε την επιχείρηση μόνο
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του μετά την αποφοίτησή του ενώ το 13,58% απέκτησε την ιδιοκτησία με κάποιον άλλο
τρόπο.

Επίσης,

η

μορφή

της

επιχείρησής τους είναι σε ποσοστό

Γράφημα 23: Μορφή Επιχείρησης –
Αυτοαπασχολούμενοι – Ελ. Επαγγελματίες

82,37% είναι ατομική, το 9,83% είναι
εταιρική, το 0,58% είναι ΙΚΕ, Κοιν.Σεπ.
και το 7,23% είναι κάποια άλλη μορφή
επιχείρησης.

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό

Γράφημα 24: Αριθμός Υπαλλήλων Αυτοαπασχολούμενοι – Ελ. Επαγγελματίες

97,11% των επιχειρήσεων των αποφοίτων
του δείγματος απασχολεί έναν μικρό
αριθμό υπαλλήλων, μέχρι 10 άτομα, ενώ το
2,89% απασχολεί ένα σχετικά μεγαλύτερο
αριθμό υπαλλήλων που δεν ξεπερνά όμως
τους 50 εργαζόμενους.
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4.4.

Άνεργοι και μη Ενεργοί απόφοιτοι του Δ.Π.Θ.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τους απόφοιτους που δεν
εργαζόταν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας ή δεν ήταν ενεργοί επαγγελματικά. Από
τα 1673 μέλη του δείγματος που αποφοίτησαν από το Δ.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
τα 138 δήλωσαν άνεργοι, ποσοστό που ανέρχεται στο 8,25% επί του συνολικού δείγματος
ενώ 69 μέλη , δηλαδή το 4,12% επί του συνολικού δείγματος, ήταν μη - ενεργοί. Επιπλέον,
από τους 138 άνεργους απόφοιτους οι 108 ήταν γυναίκες (78,26%) και οι 30 άντρες (21,74%).
Για τους μη – ενεργούς απόφοιτους τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται με τις 46
γυναίκες να φτάνουν το ποσοστό 66,67% και τους 23 άντρες το ποσοστό 33,33%.

Γράφημα 25: Διάρκεια Ανεργίας.
Η διάρκεια της ανεργίας
του μεγαλύτερου ποσοστού των
αποφοίτων του δείγματος, 44,20%,
ήταν στους τελευταίους 6 μήνες
από

την

διεξαγωγή

των

τηλεφωνικών συνεντεύξεων ενώ το
18,84%

εντοπίζεται στο χρονικό

διάστημα από 7 έως 12 μήνες.
Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα
από 13 έως 24 μήνες παρατηρείται το ποσοστό 14,49% και τέλος πάνω από 2 χρόνια, το
22,46% των αποφοίτων ανέργων.

Στην συνέχεια ακολουθούν πίνακες (βλ. Πίνακας 8, 9) που αναφέρουν τους λόγους
ανεργίας, τους οποίους επέλεξαν οι άνεργοι απόφοιτοι όπως επίσης και τους τρόπους
αναζήτησης εργασίας. Παρατηρείται λοιπόν, ότι ως κύριο λόγο ανεργίας το μεγαλύτερο
ποσοστό των ανέργων απόφοιτων, το 53,62%, υποστήριξε ότι «Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις
εργασίας για την ειδικότητά μου» ενώ ως κύριο μέσο αναζήτησης εργασίας οι άνεργοι
απόφοιτοι (76,81%) επιλέγουν τις «Αγγελίες από τον Τύπο & το διαδίκτυο». Στις δύο αυτές
ερωτήσεις που αφορούσαν στους λόγους ανεργίας και στους τρόπους αναζήτησης εργασίας,
οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις.
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Λόγοι Ανεργίας

Ποσοστό επί των
ανέργων

Δεν βρίσκω δουλειά που να μου αρέσει και να με εκφράζει

13,04%

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου

15,94%

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου

53,62%

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερους τίτλους σπουδών,
κατάρτιση ή δεξιότητες από εμένα
Οι εργοδότες προτιμούν άτομα που έχουν περισσότερη εμπειρία
από εμένα
Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου

12,32%

Άλλο

34,06%

32,61%
2,17%

Πίνακας 8: Λόγοι Ανεργίας

Τρόπος αναζήτησης εργασίας

Ποσοστό επί των
ανέργων

Αγγελίες από τον Τύπο & το διαδίκτυο

76,81%

Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

11,59%

ΟΑΕΔ

39,13%

Διαγωνισμοί

49,28%

Προγράμματα κατάρτισης

5,07%

Δίκτυο γνωριμιών/Οικογένεια/Φίλοι

44,20%

Συστάσεις καθηγητών

2,17%

Άλλο

5,80%

Πίνακας 9: Τρόπος Αναζήτησης Εργασίας
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Γράφημα 26: Ενδιαφέρον για εργασία στο Εξωτερικό
Στην

ερώτηση

που

αφορούσε στην επιθυμία τους να
αναζητήσουν και στην συνέχεια
να εργαστούν έξω από τα όρια
της Ελληνικής Επικράτειας, το
26,09% έδωσε θετική απάντηση
ενώ το 73,91% είχε αντίθετη
άποψη. Ωστόσο, από τους 36
άνεργους

απόφοιτους

που

ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Εξωτερικό, οι 32 αποφοιτοι έδωσαν θετική απάντηση με
την προϋπόθεση ότι η εργασία αφορά σε χώρα της Ευρώπης.

Γράφημα 27: Λόγοι μη Ενεργών απόφοιτων
Όσον αφορά τους μη ενεργούς
απόφοιτους,

παρατηρείται

περίπου

ένας στους δύο παραμένει έξω από την
αγορά εργασίας λόγω σπουδών (56,52%
-

39/69).

Επίσης,

ένας

ακόμη

σημαντικός λόγος, για τον οποίο οι
απόφοιτοι δεν ήταν επαγγελματικά
ενεργοί, ήταν διάφορες ανειλημμένες
οικογενειακές

υποχρεώσεις.

Στο

διπλανό γράφημα (βλ. Γράφημα 27) αποτυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους οι μη ενεργοί
απόφοιτοι δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι από
τους 19 μη ενεργούς απόφοιτους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, οι 18 ήταν γυναίκες.
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4.5.

Επιμόρφωση εκτός πτυχίου Δ.Π.Θ.

Στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν
στην επιμόρφωση των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. εκτός πτυχίου. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι που
συμμετείχαν στο δείγμα ερωτήθηκαν για το εάν συμμετείχαν σε κάποιο επιμορφωτικό
πρόγραμμα, τον τύπο του προγράμματος, την διάρκεια και την πιστοποίηση του, καθώς
επίσης και για τους λόγους που παρακολούθησαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, οι
απόφοιτοι κατέθεσαν στους συνεντευκτές προτάσεις γύρω από θεματικές μελλοντικών
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ένα μέρος αυτών των προτάσεων και συγκεκριμένα αυτές
που εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζονται ανα Τμήμα στο Παράρτημα Ι (βλ.
Παράρτημα Ι Πίνακα 71).

Γράφημα 28: Συμμετοχή σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα.

Από

τους

1673

απόφοιτους του Δ.Π.Θ. που
συμμετείχαν

στην

μελέτη

απορρόφησης, στην ερώτηση
σχετικά

με

το

συμμετάσχει

εάν
σε

έχουν
κάποιο

επιμορφωτικό πρόγραμμα το
ποσοστό 58,40% (977 άτομα)
έδωσαν θετική απάντηση ενώ το
ποσοστό 41,60% (696 άτομα) δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει.

Γράφημα 29: Τύπος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.
Σχετικά με τον τύπο του
εκπαιδευτικού

προγράμματος,

από τους 977 απόφοιτους οι 100
απόφοτοι (10,24%) δήλωσαν ότι
ο

τύπος

του

εκπαιδευτικού

προγράμματος

που

παρακολούθησαν ήταν Κέντρο
Επαγγελματικής

Κατάρτισης

(Κ.Ε.Κ.), οι 407 απόφοιτοι
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(41,66%) παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ενώ οι 470 απόφοιτοι (48,11%) παρακολούθησαν κάποιον άλλο τύπο
επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Γράφημα 30: Διάρκεια Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.
Όσον αφορά τη διάρκεια
των

προγραμμάτων

που

παρακολούθησαν οι απόφοιτοι
του δείγματος, το 33,78% ήταν
μέχρι 50 ώρες, το 13,31% ήταν
από 51 έως 100 ώρες, το 16,68%
ήταν από 101 έως 300 ώρες και
τέλος

το

36,23%

ήταν

περισσότερες από 300 ώρες.
Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων αυτών και συγκεκριμένα το 76,77%,
απέδιδαν

την

πιστοποίηση

του

επιμορφωτικού προγράμματος κατόπιν
εξετάσεων ενώ το 23,23%

Γράφημα 31: Πιστοποίηση κατόπιν
εξετάσεων.

απέδιδαν

πιστοποίηση παρακολούθησης.

Γράφημα 32: Λόγοι Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Όσον αφορά τους λόγους για τους
οποίους

συμμετείχαν

επιμορφωτικά
μεγαλύτερο

στα

προγράμματα,
ποσοστό

66,53%

το
των

αποφοίτων δήλωσε ότι παρακινήθηκε
από την επιθυμία του για προσωπική
επαγγελματική

εξέλιξη.

Το

9,42%

υποστήριξε ότι η συμμετοχή του ήταν
εργοδοτική υποχρέωση ενώ το 20,68% συμμετείχε λόγω ενδιαφέροντος για το αντικείμενο
του προγράμματος. Επίσης, το 3,38% δήλωσε ότι υπήρχε κάποιο άλλο λόγος για τον οποίο
συμμετείχε στο πρόγραμμα.
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4.6.

Γνώση του Γραφείου Διασύνδεσης.

Αναφορικά με το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ., οι απόφοιτοι ερωτήθηκαν για το
εάν γνωρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου καθώς επίσης και αν έχουν
χρησιμοποιήσει ορισμένες από αυτές. Παράλληλα, τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης,
σε περίπτωση που οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα για τη
λειτουργία του γραφείου, ενημέρωσαν τους απόφοιτους για τις δράσεις και παρεχόμενες
υπηρεσίες του Γ.Δ. αλλά κυρίως για το πως μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του.
Στην τρέχουσα ενότητα λοιπόν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν
το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

Γράφημα 33: Γνώση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης.

Στο ερώτημα αν γνωρίζουν τις
υπηρεσίες

του

Γραφείου

Διασύνδεσης, οι απόφοιτοι του Δ.Π.Θ.
που συμμετείχαν στο δείγμα, το
ποσοστό 46,98% (786 άτομα) έδωσαν
θετική απάντηση ενώ το ποσοστό
53,20% (887 άτομα) υποστήριξαν ότι
δεν γνωρίζουν το γραφείο καθώς και
τις υπηρεσίες του.

Στον πίνακα που ακολουθεί (βλ. Πίνακα 10) εμφανίζονται οι υπηρεσίες του Γραφείου
Διασύνδεσης και τα ποσοστά χρήσης των αποφοίτων του δείγματος. Συγκεκριμένα, οι
απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. που γνωρίζουν το Γραφείο Διασύνδεσης (786 άτομα), σε ποσοστό
50,76% χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο του Γ.Δ. για ενημέρωση σε θέματα εκπαίδευσης,
κατάρτισης καθώς επίσης και σε θέματα εύρεσης εργασίας. Επίσης, το 12,09% έχει έλθει σε
επικοινωνία με Στελέχη του Γ.Δ. και έχει επωφεληθεί από την εξατομικευμένη
συμβουλευτική προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης ενώ το 9,92% δεν έχει τις
υπηρεσίες του Γ.Δ. ως προς τη δικτύωσή του (επαφή με φορείς, συμμετοχή σε εκδηλώσεις &
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εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.). Τέλος, το ποσοστό 38,93% ενώ γνωρίζει το Γραφείο
Διασύνδεσης ωστόσο, δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες του. Επισημαίνεται
ότι οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως τρεις διαφορετικές απαντήσεις
στην ερώτηση για τις υπηρεσίες του Γ.Δ. που έχουν χρησιμοποιήσει.

Ποσοστό
χρηστών

Χρήση Υπηρεσιών Γραφείου Διασύνδεσης
Τη δικτύωση (επαφή με φορείς, συμμετοχή σε εκδηλώσεις & εκπαιδευτικά
προγράμματα κ.α.)

9,92%

Τη συμβουλευτική επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης

12,09%

Την ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού του τόπου

50,76%

Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του

38,93%

Πίνακας 10: Χρήση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.
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5.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων για κάθε Τμήμα του Δ.Π.Θ.
Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της Μελέτης Απορρόφησης Αποφοίτων Ακ.

Έτους 2016-2017 δεν θα μπορούσαν να παραβλεφθούν οι ιδιαιτερότητες και οι επιμέρους
συνθήκες που σχετίζονται με το εκάστοτε Τμήμα αποφοίτησης, το αντικείμενο των σπουδών
καθώς επίσης και ο επαγγελματικός χώρος που συνδέεται με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Γενικότερα, δεν είναι λίγες οι συνιστώσες που επιφέρουν μεγάλη ανομοιογένεια στον
πληθυσμό της μελέτης αναφορικά με την επαγγελματική του αποκατάσταση. Για το λόγο
αυτό, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται για το σύνολο των αποφοίτων
του Δ.Π.Θ. 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 τρέχουσα επαγγελματική τους κατάσταση και τον συσχετισμό αυτής
με το αντικείμενο των σπουδών, και τέλος τον βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων από την
τρέχουσα απασχόληση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Στο
Παράστημα Ι παρατίθενται 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 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους
στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως
την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση
κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο
Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 34: Φύλο
Το

Τμήμα

Αγροτικής

Ανάπτυξης για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 είχε συνολικά
εξήντα

έξι

(66

άτομα)

αποφοίτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, εκ των οποίων

το

59,09%, δηλαδή τριάντα εννέα
(39) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα της παρούσας μελέτης
απορρόφησης. Από τους τριάντα
εννέα απόφοιτους οι 24 (61,54%) είναι άντρες και οι 15 (38,46%) είναι γυναίκες (βλ.
Γράφημα 34 – Πίνακα 11).
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Άνδρας

24

61,5

61,54

61,5

Γυναίκα

15

38,5

38,46

100,0

Total

39

100,0

100,0

Πίνακας 11: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό
προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 35: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας
Αναφορικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

συντριπτική

ότι

πλειοψηφία

η
των

αποφοίτων του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, σε ποσοστό 84,62% (32
άτομα), έμεινε ευχαριστημένη ή πολύ
ευχαριστημένη, ενώ μόλις ένα άτομο
2,56% είχε διαφορετική άποψη. Τα άτομα που διατήρησαν ουδέτερη άποψη ήταν έξι και
συγκεκριμένα σε ποσοστό 12,82%.

Γράφημα 36: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό
Στο διπλανό γράφημα (βλ
Γράφημα 36) παρατηρείται ομοίως ότι
η

συντριπτική

πλειοψηφία

των

αποφοίτων του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, σε ποσοστό 97,44% (38
άτομα), σχετικά με τις δηλώσεις για το
Διδακτικό

Προσωπικό,

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη,
ενώ

μόλις

ένας

απόφοιτος

του

Γράφημα 37: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές
τμήματος το 2,56%

διατήρησε

ουδέτερη άποψη.
Για

τις

λειτουργικές

υποδομές του τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης το 53,84% (21 άτομα) των
αποφοίτων δήλωσαν ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι, δύο άτομα,
το 5,13%, είχαν αντίθετη άποψη ενώ
παρατηρείται

αρκετά υψηλό

ποσοστό 41,03% των αποφοίτων που είχαν ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 38: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη
Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη
απόφοιτοι

του
που

Τμήματος,

οι

συμμετείχαν

στο

δείγμα δήλωσαν σε ποσοστό 76,92%
(30 άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι ενώ το ποσοστό
10,26% (4 άτομα) είχε αντίθετη
άποψη. Ουδέτερη στάση εξέφρασε το
ποσοστό 12,82% (5 άτομα) .
Μέση τιμή των

Τυπική

N

Minimum

Maximum

απαντήσεων

Απόκλιση

39

2,00

5,00

4,0769

,70280

Διδακτικό Προσωπικό

39

3,00

5,00

4,6410

,53740

Λειτουργικές Υποδομές

39

2,00

5,00

3,6154

,78188

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας

Διοικητική Υποστήριξη
39
1,00
5,00
4,0513
1,12270
Πίνακας 12: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, οι απόφοιτοι του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των
απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η» ή «Πολύ Ευχαριστημένοςη» με μικρές αποκλίσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις των αποφοίτων σχετικά με τον βαθμό
ικανοποίησής τους από την Διοικητική Υποστήριξη παρουσιάζει την μεγαλύτερη διασπορά.

Γράφημα 39: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη
Το

μεγαλύτερο

ποσοστό

66,67% (26 άτομα) των αποφοίτων
του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
που συμμετείχε στο δείγμα, έμεινε
στον βασικό τίτλο σπουδών, ενώ το
33,33%, δηλαδή 13 άτομα, συνέχισε
τις σπουδές του σε ανώτερο επίπεδο
εκ του οποίου μόνο το 2,56% (1
άτομο)

είχε

ολοκληρώσει

βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.
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Γράφημα 40: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.
Οι

απόφοιτοι

του

τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
που συμμετείχαν στην μελέτη, σε
ποσοστό 61,54% (24 άτομα)
βρήκαν την πρώτη τους εργασία
μέσα σε ένα έτος από

την

αποφοίτησή τους, το 12,82% (5
άτομα) μετά από ένα χρόνο ενώ
μόλις ένα άτομο, το 2,56%, δεν
είχε εργαστεί μετά την αποφοίτησή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των
αποφοίτων της μελέτης 23,08% ( 9 άτομα) εργαζόταν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Γράφημα 41: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων της
έρευνας οι
Αγροτικής

απόφοιτοι

του

Ανάπτυξης

Τμ.
που

συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 84,62% (33 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 61,54% (24 άτομα) ενώ
το

ποσοστό

των

Αυτοαπασχολούμενων

–

Ελεύθερων επαγγελματιών 23,08% (9 άτομα). Το
ποσοστό

των

βρίσκονταν

σε

αποφοίτων

που

κατάσταση

είτε

Γράφημα 42: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

«Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή»
ήταν 15,38%, δηλαδή 6 άτομα, εκ των
οποίων 5 ήταν άνεργοι και 1 μη
ενεργός.

Αξιοσημείωτο

είναι

το

γεγονός, ότι η διάρκεια της ανεργίας
των περισσοτέρων ήταν μέχρι 12
μήνες και μόλις ένα άτομο βρίσκονταν σε κατάσταση ανεργίας άνω των 24 μηνών.
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Αναλυτικότερα,
απασχολούμενοι

–

οι
μισθωτοί

του

Γράφημα 43: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες

τμήματος εργάζονται ως επί των πλείστων
στον Ιδιωτικό Τομέα σε ποσοστό 83,33%
(20 άτομα) και μόλις το 16,67% (4 άτομα)
στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(ΝΠΔΔ,

ΝΠΙΔ).

αυτοαπασχολούμενους

Από
–

τους

ελεύθερους

επαγγελματίες 4 άτομα συνέχισαν την
δράση της οικογενειακής επιχείρησης,
επίσης 4 άτομα ιδρύσαν τη δικής τους επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους και μόλις 1
άτομο προέκυψε η επιχείρηση με έναν άλλο τρόπο.

Γράφημα 44: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών.
Από

τα

33

άτομα

που

εργαζόταν, τα 23 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό

69,70%

δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα πολύ»
με το αντικείμενο των σπουδών τους
και το 18,18% (6 άτομα) σε τομείς που
σχετίζονται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε
πολύ». Το ποσοστό 12,12% (4 άτομα)
των αποφοίτων δήλωσε ότι η εργασία τους δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο των
σπουδών τους.
Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται
σε ποσοστό 84,62% (33 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη.
Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από την
σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που τους
παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 45: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται, ότι το 81,82%
(27άτομα)

των

αποφοίτων

της

εργαζόμενων

μελέτης

δήλωσαν

ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι
σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνουν

στον

επαγγελματικό τους χώρο. Ουδέτερη
στάση διατήρησε το ποσοστό 15,15% (5
άτομα) ενώ μόλις 1 άτομο σε ποσοστό 3,03% δήλωσε «Πολύ δυσαρεστημένος».

Γράφημα 46: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
Όσον
δυνατότητες
εξέλιξης

που

αφορά

τις

επαγγελματικής
υπάρχουν

στον

εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 75,76% (25
άτομα) ότι είναι ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, το 18,18% (6
άτομα) εξέφρασε ουδέτερη άποψη,
ενώ το 6,06% (2 άτομα) είναι δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 47: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες.
Η συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος σε ποσοστό 81,82% (27
άτομα) υποστήριξε ότι το αντικείμενο
της σημερινής τους απασχόλησης
ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
(ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι) στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες.
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Η δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 9,09% (3
άτομα) ενώ το ίδιο ποσοστό παρατηρείται μεταξύ των αποφοίτων που δήλωσαν ότι είναι
δυσαρεστημένοι και πολύ δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 48: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές,
οι μισοί περίπου, δηλαδή το 51,52%
(17 άτομα) εργαζόμενοι απόφοιτοι
του τμήματος δήλωσαν ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι από τις οικονομικές
αποδοχές

που

είχαν

από την

τρέχουσα εργασία τους. Το ποσοστό
39,39% (13 άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση ενώ το 9,09% (3 άτομα) δήλωσε ότι ήταν
δυσαρεστημένοι.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακας 13) το αντικείμενο απασχόλησης των
αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με
στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

1

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ/ ΦΑΡΜΑΚΑ/
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

1

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ/ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

1

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ/ ΦΥΤΩΡΙΟ

1

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

1

ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

2

ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΡΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)

1

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

1

Total

9

Πίνακας 13: Αντικείμενο επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.2.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους
στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως
την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση
κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο
Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 49: Φύλο

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

για

το

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
είχε

συνολικά

εννιά

(79)

εβδομήντα
αποφοίτους,

σύμφωνα με τα δεδομένα της
Γραμματείας του Τμήματος,
εκ των οποίων το 78,48%,
δηλαδή εξήντα δυο (62) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της παρούσας μελέτης
απορρόφησης. Από τους εξήντα δυο απόφοιτους οι 10 (16,13%) είναι άντρες και οι 52
(83,87%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 49 - Πίνακα 14).

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Άνδρας

10

16,1

16,13

16,1

Γυναίκα

52

83,9

83,87

100,0

62

100,0

100,0

Total
Πίνακας 14: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό
προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 50: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα

Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας, οι απόφοιτοι του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δήλωσαν σε
ποσοστό 56,45% (35 άτομα) ότι έμειναν
ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι,
ενώ έξι (6) απόφοιτοι, δηλαδή το 9,68 %,
είχε διαφορετική άποψη. Οι απόφοιτοι
που

διατήρησαν

ουδέτερη

άποψη

φτάνουν στο ποσοστό 33,87%, δηλαδή 21 άτομα.

Γράφημα 51: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 51) παρατηρείται ότι η
πλειοψηφία των αποφοίτων του
Τμήματος

Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών που συμμετείχαν στο
δείγμα της μελέτης, σε ποσοστό
77,42% (48 άτομα), σχετικά με τις
δηλώσεις τους για το Διδακτικό
Προσωπικό, δήλωσε ότι έμεινε
«Ευχαριστημένοι» ή «Πολύ ευχαριστημένοι», ενώ μόλις ένας απόφοιτος του τμήματος 1,61%
είχε διαφορετική άποψη. Το ποσοστό 20,97% (13 άτομα) διατήρησε ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 52: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές

Αντίθετα,

για

τις

λειτουργικές

υποδομές του τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, το 69,36% (43 άτομα) των
αποφοίτων

δήλωσε

δυσαρεστημένοι

ότι

έμειναν

ή

πολύ

δυσαρεστημένοι, δεκαπέντε (15)
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άτομα, δηλαδή το 24,19% διατήρησαν ουδέτερη άποψη ενώ μόλις τέσσερις (4) απόφοιτοι
(6,45%), δήλωσαν ότι έμειναν ευχαριστημένοι.

Γράφημα 53: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη
Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη

του

τμήματος

Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στην
μελέτη

δήλωσαν

67,75%

(42

σε

άτομα)

ευχαριστημένοι

ή

ποσοστό
ότι

ήταν
πολύ

ευχαριστημένοι ενώ το ποσοστό
8,06% (5 άτομα) είχε αντίθετη
άποψη. Ουδέτερη στάση εξέφρασε το ποσοστό 24,19% (15 άτομα).

N

Minimum

Maximum

Μέση τιμή των
απαντήσεων

Τυπική
Απόκλιση

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας

62

2,00

5,00

3,5806

0,82080

Διδακτικό Προσωπικό

62

2,00

5,00

4,1290

0,79926

Λειτουργικές Υποδομές

62

1,00

4,00

1,9839

0,94941

Διοικητική Υποστήριξη

62

2,00

5,00

3,8548

0,90258

Πίνακας 15: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικώ

Σύμφωνα με τον Πίνακα 15, οι απόφοιτοι του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
έμειναν σχετικά ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος
απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η». Διαφοροποιείται μόνο ο
βαθμό ικανοποίησης από τις λειτουργικές Υποδομές του τμήματος, του οποίου ο μέσος όρος
των απαντήσεων βρίσκεται κοντά στην επιλογή «Δυσαρεστημένος-η». Αξίζει να σημειωθεί
ότι δεν παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις σε όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με το
επίπεδο ικανοποίησης της φοίτησης των αποφοίτων στο Δ.Π.Θ. ενώ η μικρότερη διασπορά
παρατηρείται στις απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίησή από το Διδακτικό Προσωπικό.
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Γράφημα 54: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη
Το ποσοστό 41,94% (26 άτομα)
των

αποφοίτων

Αρχιτεκτόνων

του

τμήματος

Μηχανικών

που

συμμετείχαν στο δείγμα, έμεινε στον
βασικό τίτλο σπουδών. Παρατηρείται
όμως ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό
58,06%,

δηλαδή

36

άτομα,

των

αποφοίτων που συνέχισε τις σπουδές
του σε ανώτερο επίπεδο, εκ του οποίου,
το 4,84% (3 άτομα) έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 55: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.
Όσον αφορά τους απόφοιτους
του

τμήματος

Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών, που συμμετείχαν στο
δείγμα, σε ποσοστό 38,71% (24
άτομα), βρήκαν την πρώτη τους
απασχόληση μέσα σε έξι μήνες από
την αποφοίτησή τους, σε ποσοστό
20,97% (13 άτομα) από 7-12 μήνες,
ομοίως σε περισσότερο από ένα
χρόνο, ενώ το 1,61% (1 άτομο) δεν έχει εργαστεί μετά την αποφοίτησή του. Αξίζει να
σημειωθεί το ποσοστό 17,74% (11 άτομα) των αποφοίτων του δείγματος που εργαζόταν κατά
την διάρκεια των σπουδών τους.
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Γράφημα 56: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
της έρευνας οι απόφοιτοι του τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του δείγματος
ήταν σε ποσοστό 96,78%

(60 άτομα)

ενεργοί στην αγορά εργασίας είτε ως
«Απασχολούμενος-η»

είτε

ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα,

το

ποσοστό

των

Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν
41,94% (26 άτομα) ενώ το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών
54,84% (34 άτομα). Το ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε
«Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν 3,22% (2 άτομα).
Αναλυτικότερα,
πλειοψηφία
μισθωτών

των
του

η

συντριπτική

απασχολούμενων

τμήματος

εργαζόταν

–

Γράφημα 57: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

στον

Ιδιωτικό Τομέα σε ποσοστό 96,15% (25 άτομα)
και μόλις το 3,85% (1 άτομο) στο Δημόσιο &
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ). Από
τους αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους
επαγγελματίες 3 άτομα, σε ποσοστό 8,82%,
συνεχίζουν την
επιχείρησης

δράση της οικογενειακής

ενώ 22 άτομα, σε ποσοστό

64,71%, ιδρύσαν την δική τους επιχείρηση μετά

Γράφημα 58: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες

την αποφοίτησή τους. Παρατηρείται επίσης, ότι
αρκετά υψηλό ήταν το ποσοστό 26,47%
(9άτομα) των αποφοίτων που δήλωσαν ότι η
ιδιοκτησία της επιχείρησης προέκυψε με
διαφορετικό τρόπο.
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Γράφημα 59: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών.
Από τα 60 άτομα που εργαζόταν,
52 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 86,67%
δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» με το
αντικείμενο των σπουδών τους και το
11,66% (7 άτομα) σε τομείς που
σχετίζονται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε
πολύ». Τέλος, μόλις ένα άτομο, το
ποσοστό 1,67% των αποφοίτων υποστήριξε ότι η εργασία του δεν σχετίζεται καθόλου με το
αντικείμενο των σπουδών του.
Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται σε
ποσοστό 96,78% (60 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη. Οι
συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται η ικανοποίηση από την σημερινή απασχόληση των
αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό
τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, η ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τι οικονομικές
τους απολαβές.

Γράφημα 60: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται ότι το 65,00%
(39άτομα)

των

εργαζόμενων

αποφοίτων του δείγματος δήλωσαν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι σχετικά με το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που
βιώνουν στον επαγγελματικό τους
χώρο. Ουδέτερη στάση δήλωσε το
ποσοστό 18,33% (11 άτομα) ενώ 10
άτομα σε ποσοστό 16,67 % δηλώνει «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή «Δυσαρεστημένος-η».
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Γράφημα 61: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Όσον

αφορά

δυνατότητες
εξέλιξης

επαγγελματικής

που

εργασιακό

τις

υπάρχουν

τους

στον

χώρο,

οι

απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
73,34% (44 άτομα) ότι είναι
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι, το 23,33% (14
άτομα)

διατήρησε

ουδέτερη

στάση, ενώ μόλις το 3,33% (2 άτομα) υποστήριξε ότι ήταν δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 62: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την
ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες.

Για την ανταπόκριση της
τρέχουσας

απασχόλησης

στα

προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητες,

οι

εργαζόμενοι

απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
86,66% (52 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι. Η δήλωση «Ούτε
ευχαριστημένος,

ούτε

δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 11,67% (7 άτομα) ενώ μόλις ένα άτομο, 1,67%
δήλωσε ότι ήταν «Δυσαρεστημένος-η».
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Γράφημα 63: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
Αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές, το
61,67% (37 άτομα) των εργαζόμενων
απόφοιτων του τμήματος δήλωσε ότι
ήταν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι. Το ποσοστό 25,00%
(15 άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση
από τις οικονομικές αποδοχές που είχε
από την τρέχουσα εργασία, ενώ το 13,33% (8 άτομα) δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτος 20162017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πινακα 16) το αντικείμενο απασχόλησης των
αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΕΛΕΤΗ

21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - PROJECT
MANAGEMENT

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / UI UX

1

UI DESIGN

1

Total

34

Πίνακας 16: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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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 Τμήμα 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, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική
διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς
και την επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 64: Φύλο
Το

Τμήμα

Γλώσσας,

Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
είχε συνολικά σαράντα οκτώ
(48) αποφοίτους, σύμφωνα
με

τα

δεδομένα

της

Γραμματείας του Τμήματος,
εκ των οποίων το ποσοστό
64,58%, δηλαδή τριάντα ένα
(31) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους
τριάντα ένα απόφοιτους οι 7 (22,58%) είναι άντρες και οι 24 (77,42%) είναι γυναίκες (βλ.
Γράφημα 64 – Πίνακα 17)

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Άνδρας

7

22,58

22,58

22,6

Γυναίκα

24

77,42

77,42

100,0

Total

31

100,00

100,0

Πίνακας 17: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων
Χωρών. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα
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σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη
του Τμήματός τους.

Γράφημα 65: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

ότι

οι

απόφοιτοι του Τμήματος Γλώσσας,
Φιλολογίας

και

Πολιτισμού

Παρευξείνιων Χωρών δήλωσαν σε
ποσοστό 38,71% (12 άτομα) ότι
έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι, ενώ εννέα

(9)

απόφοιτοι, δηλαδή το 29,03%, διατήρησαν ουδέτερη στάση. Ο απόφοιτοι που υποστήριξαν
ότι έμεινα δυσαρεστημένοι ή Πολύ δυσαρεστημένοι ήταν δέκα (10), δηλαδή σε ποσοστό
32,26%.

Γράφημα 66: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 66) παρατηρείται ότι η
πλειοψηφία των αποφοίτων του
Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
σε ποσοστό 77,42% (24 άτομα),
σχετικά με τις δηλώσεις τους για το
Διδακτικό Προσωπικό, υποστήριξε
ότι έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι, ενώ τρεις απόφοιτοι του τμήματος, δηλαδή το 9,68% είχε διαφορετική
άποψη. Το ποσοστό 12,90% (4 άτομα) εξέφρασε ουδέτερη άποψη.
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Γράφημα 67: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές
Για τις λειτουργικές υποδομές
του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας
και

Πολιτισμού

Παρευξείνιων

Χωρών το 38,71% των αποφοίτων
(12

άτομα)

δήλωσε

δυσαρεστημένοι

ή

πολύ

δυσαρεστημένοι, ενώ το 19,35% (6
άτομα) είχε διαφορετική άποψη
δηλώνοντας

ότι

έμειναν

ευχαριστημένοι ή Πολύ ευχαριστημένοι. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 41,94% (13 άτομα)
των αποφοίτων που εξέφρασε ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 68: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη.

Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη

του

τμήματος,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στην
μελέτη

δήλωσαν

61,29%

(19

ευχαριστημένοι

σε

άτομα)
ή

ποσοστό
ότι

ήταν
πολύ

ευχαριστημένοι ενώ το ποσοστό
12,90% (4 άτομα) είχε αντίθετη
άποψη. Ουδέτερη στάση διατήρησε
το ποσοστό 25,81% (8 άτομα).

N

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,1290

Τυπική
Απόκλιση
1,31001

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας

31

Minimum
1,00

Διδακτικό Προσωπικό

31

2,00

5,00

4,0645

0,96386

Λειτουργικές Υποδομές

31

1,00

5,00

2,6452

1,08162

Διοικητική Υποστήριξη

31

1,00

5,00

3,6452

1,11201

Πίνακας 18: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 18, οι απόφοιτοι του Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έμειναν σχετικά ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο
Δ.Π.Θ., αναφορικά με το Διδακτικό Προσωπικό και την Διοικητική Υποστήριξη καθώς ο μέσος
όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η». Ο μέσος όρος
που παρατηρείται όμως για το Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με την αγορά εργασίας και τις
Λειτουργικές

Υποδομές

πλησιάζει

την

απάντηση

«Ούτε

Ευχαριστημένος,

ούτε

δυσαρεστημένος». Σε όλες τις παραμέτρους οι τιμές της τυπικής απόκλισης παρουσιάζουν
σχετικά μεγάλη διασπορά με μεγαλύτερη τιμή στον βαθμό ικανοποίησης για το πρόγραμμα
σπουδών σε σχέση με την αγορά εργασίας και μικρότερη για το Διδακτικό Προσωπικό.

Γράφημα 69: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
Όσον αφορά το ανώτερο
επίπεδο σπουδών, το ποσοστό
74,19%

(23

αποφοίτων
Γλώσσας,

άτομα)
του

των

Τμήματος

Φιλολογίας

και

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
που

συμμετείχε

έμεινε

στον

στο δείγμα,
βασικό

τίτλο

σπουδών, ενώ το 22,58%, δηλαδή
7 άτομα, συνέχισε τις σπουδές του σε ανώτερο επίπεδο, εκ του οποίου το 3,23% (1 άτομο)
είχε ολοκληρώσει ή βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 70: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.

Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση, η πλειοψηφία των
αποφοίτων του τμήματος σε ποσοστό
74,19% (23 άτομα) είτε εργάζονταν
κατά την διάρκεια των σπουδών τους
είτε

βρήκαν

την

πρώτη

τους

απασχόληση μέσα σε έξι μήνες από
την αποφοίτησή τους, 3 άτομα σε
ποσοστό 9,68% βρήκε την πρώτη
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απασχόληση από 7-12 μήνες και 4 άτομα σε ποσοστό 12,90% σε περισσότερο από ένα χρόνο.
Επίσης παρατηρείται πολύ χαμηλό ποσοστό 3,23% (1 άτομο) των αποφοίτων που δεν είχε
εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους.

Γράφημα 71: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
της

έρευνας

οι

απόφοιτοι

του

Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών που
συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 77,42% (24 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

ως

«Απασχολούμενος-η» ενώ το ποσοστό
των αποφοίτων που βρίσκονταν σε
κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν 22,58% (7 άτομα).
Αναλυτικότερα,

η

Γράφημα 72: Απασχολούμενοι - Μισθωτοί

πλειοψηφία των απασχολούμενων –
μισθωτών του τμήματος εργαζόταν
στον Ιδιωτικό Τομέα σε ποσοστό
83,33% (20 άτομα) και το 16,67% (4
άτομα) στο Δημόσιο & Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) ενώ στην
κατηγορία των ανέργων το ποσοστό
50,00% (3 άτομα) των αποφοίτων είχε
διάρκεια ανεργίας μέχρι ένα έτος και
50,00% (3 άτομα) των αποφοίτων η

Γράφημα 73: Η Διάρκεια Ανεργίας

ανεργία του ξεπερνούσε το ένα έτος.
Οι λόγοι ανεργίας, τους οποίους
ανέφεραν οι απόφοιτοι, είναι: «Δεν
υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για
την ειδικότητά μου», «Δεν

βρίσκω

εργασία που να αντιστοιχεί στα
προσόντα

μου»,

«Οι

εργοδότες

προτιμούν άτομα με περισσότερους
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τίτλους σπουδών, κατάρτιση ή δεξιότητες από εμένα» ενώ αναζητούν εργασία κυρίως από:
«Αγγελίες από τον Τύπο & το διαδίκτυο», «Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ», «ΟΑΕΔ»,
«Διαγωνισμοί», «Δίκτυο γνωριμιών / Οικογένεια / Φίλοι».

Γράφημα 74: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών
Από τα 24 άτομα που
εργαζόταν, τα 3 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό

12,50%

δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα πολύ»
με το αντικείμενο των σπουδών
τους και το 25,00% (6 άτομα) σε
τομείς που σχετίζονται «Λίγο» ή
«Ούτε λίγο, ούτε πολύ». Εντούτοις,
υψηλό είναι το ποσοστό των αποφοίτων 62,50% (15 άτομα) που υποστήριξε ότι η εργασία
του δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο των σπουδών του.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών από την τρέχουσα
απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 77,42% (24 άτομα) επί του συνολικού
πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η
ικανοποίηση από την σημερινή απασχόληση των αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής
τους εξέλιξης, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τι οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 3: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.75
Αναφορικά με το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που
βιώνουν στον επαγγελματικό τους
χώρο, οι εργαζόμενοι απόφοιτοι του
δείγματος δήλωσαν σε ποσοστό
70,83% (17 άτομα) ότι έμειναν
ευχαριστημένοι ή πολύ. Ουδέτερη
στάση εξέφρασε το ποσοστό
8,34% ( 2 άτομα) ενώ 5 άτομα, το ποσοστό 20,83%, δήλωσε «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή
«Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 76: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής

εξέλιξης

που

υπάρχουν στον εργασιακό τους χώρο,
οι απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
41,67%

(10

άτομα)

ευχαριστημένοι

ότι

ή

ήταν
πολύ

ευχαριστημένοι, το 25,00% (6 άτομα)
διατήρησε ουδέτερη στάση, ενώ το
33,33%

(8

άτομα)

ήταν

δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 77: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες.
Για την ανταπόκριση της
σημερινής

απασχόλησης

στα

προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητες,

οι

εργαζόμενοι

απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
58,34%

(14 άτομα) ότι

είναι

ευχαριστημένοι ή πολύ
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ευχαριστημένοι. Η δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε
ποσοστό 20,83% (5 άτομα) και ομοίως πέντε άτομα (20,83%) δήλωσαν ότι είναι
«Δυσαρεστημένος-η» ή Πολύ Δυσαρεστημένος».

Γράφημα 78: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Σχετικά

με

τις

αποδοχές

που

λαμβάνει από την τρέχουσα εργασία του, το
58,34% (14 άτομα) των εργαζομένων
αποφοίτων του τμήματος δήλωσε ότι ήταν
ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο. Το
ποσοστό 33,33% (8 άτομα) διατήρησε
ουδέτερη στάση ενώ το 8,34% (2 άτομα)
δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.
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5.4.

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Δασολογίας, 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, το επίπεδο σπουδών τους, τη
χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης
καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες
που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους
Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 79: Φύλο
Το

Τμήμα

Δασολογίας,

Διαχείρισης

Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 είχε συνολικά
σαράντα

ένα

(41)

αποφοίτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας
του Τμήματος, εκ των οποίων
το 80,49%, δηλαδή τριάντα
τρείς (33) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από
τους τριάντα τρείς απόφοιτους οι 21 (63,64%) είναι άντρες και οι 12 (36,36%) είναι γυναίκες
(βλ. Γράφημα 79 – Πίνακα 19)

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Άνδρας

21

63,6

63,64

63,6

Γυναίκα

12

36,4

36,36

100,0

Total

33

100,0

100,00

Πίνακας 19: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το
πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 80: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την αγορά εργασίας, παρατηρείται
ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος
Δασολογίας,

Διαχείρισης

Περιβάλλοντος
Πόρων

και

δήλωσαν

Φυσικών

σε

ποσοστό

69,70% (23 άτομα) ότι έμειναν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι, ενώ οκτώ (8) απόφοιτοι, δηλαδή το 24,24% διατήρησαν ουδέτερη στάση.
Ο απόφοιτοι που υποστήριξαν ότι έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν μόλις δύο (2) άτομα,
δηλαδή το ποσοστό 6,06%.

Γράφημα 81: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 81) παρατηρείται ότι η
πλειοψηφία των αποφοίτων του
Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος

και

Φυσικών

Πόρων σε ποσοστό 72,73% (24
άτομα), σχετικά με τις δηλώσεις για
το

Διδακτικό

υποστήριξε

Προσωπικό,
ότι

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη ενώ εννέα (9) απόφοιτοι του τμήματος, δηλαδή το
27,27 % διατήρησαν ουδέτερη άποψη.

Σ ε λ ί δ α 60 | 210

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Γράφημα 82: Επίπεδο Ικανοποίησης απο τις Λειτουργικές Υποδομές
Για

τις

λειτουργικές

υποδομές του Τμήματος, το 42,42%
των αποφοίτων (14 άτομα) δήλωσε
ότι ήταν ευχαριστημένο ή πολύ
ευχαριστημένο, ενώ το 6,06% (2
άτομα) είχε διαφορετική άποψη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό
51,52% (17 άτομα) των αποφοίτων
διατηρεί ουδέτερη άποψη ως προς
τις λειτουργικές υποδομές.

Γράφημα 83: Επίπεδο Ικανοποίησης απο τη Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον

αφορά

Διοικητική
τμήματος,

Υποστήριξη
οι

του

απόφοιτοι

συμμετείχαν
δήλωσαν

την

στην
σε

που

μελέτη
συντριπτική

πλειοψηφία και συγκεκριμένα σε
ποσοστό 84,84% (28 άτομα) ότι
ήταν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ μόλις ένα
άτομο δηλαδή το 3,03% είχε αντίθετη άποψη. Ουδέτερη άποψη εξέφρασε το ποσοστό
12,12% (4 άτομα).

N

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,9394

Τυπική
Απόκλιση
0,89928

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

33

Minimum
2,00

33

3,00

5,00

4,2727

0,87581

Λειτουργικές Υποδομές

33

2,00

5,00

3,5152

0,83371

Διοικητική Υποστήριξη

33

2,00

5,00

4,2727

0,80128

Πίνακας 20: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Σ ε λ ί δ α 61 | 210

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Σύμφωνα με τον Πίνακα 20, οι απόφοιτοι του Τμ. Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων έμειναν σχετικά ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους
στο Δ.Π.Θ. καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση
«Ευχαριστημένος-η». Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσεων για το Διδακτικό
Προσωπικό και τη Διοικητική Υποστήριξη παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή 4,2727 ενώ την
χαμηλότερη 3,5152 οι Λειτουργικές Υποδομές. Επίσης, οι τιμές της τυπικής απόκλισης στις
παραμέτρους της ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση δεν δηλώνουν μεγάλη
διασπορά καθώς κυμαίνονται από 0,80128 έως 0,89928.

Γράφημα 84: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη

Όσον αφορά το επίπεδο
σπουδών

του

Δασολογίας,

τμήματος
Διαχείρισης

Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων παρατηρείται ότι το
ποσοστό 54,55% (18 άτομα) των
αποφοίτων που συμμετείχαν
στο δείγμα, έμεινε στον βασικό
τίτλο

σπουδών.

Αξίζει

να

σημειωθεί το ποσοστό 45,45%, δηλαδή 15 άτομα, των αποφοίτων που συνέχισαν τις
σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο, εκ των οποίων το 9,09% (3 άτομο) είχε ολοκληρώσει ή
βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 85: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.
Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος,

η

πλειοψηφία

σε

ποσοστό 78,78% (26 άτομα) είτε
εργάζονταν κατά την διάρκεια των
σπουδών της είτε βρήκε την πρώτη
της απασχόληση μέσα ένα έτος
από

την

αποφοίτησή

της.

Περισσότερο από ένα χρόνο
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χρειάστηκε το ποσοστό 15,15% (5 άτομα) για να βρει την πρώτη του απασχόληση ενώ
παρατηρείται χαμηλό ποσοστό 6,06% (2 άτομα) των αποφοίτων που δεν έχουν εργαστεί μετά
την αποφοίτησή τους.

Γράφημα 86: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά
διεξαγωγής
απόφοιτοι

την
της

περίοδο

έρευνας

του

Δασολογίας,

οι

Τμήματος
Διαχείρισης

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
που συμμετείχαν στο δείγμα, ήταν σε
ποσοστό 84,85% (28 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η». Συγκεκριμένα, το 51,52% (17 άτομα) ήταν απασχολούμενοι ενώ
το 33,33% (11 άτομα) ήταν αυτοαπασχολούμενοι. Το ποσοστό των αποφοίτων που
βρίσκονταν

σε

κατάσταση

είτε

«Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν

Γράφημα 87: Απασχολούμενοι – Μισθωτοί

15,15% (5 άτομα).
Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία
των απασχολούμενων – μισθωτών του
τμήματος εργάζονταν στον Ιδιωτικό
Τομέα σε ποσοστό 70,59% (12 άτομα) και
το 29,41% (5 άτομα) στο Δημόσιο &
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).
Από τους

αυτοαπασχολούμενους

–

ελεύθερους επαγγελματίες 3 άτομα, σε
ποσοστό 27,27%,

συνεχίζουν την δράση

της οικογενειακής επιχείρησης

Γράφημα 88: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

ενώ 7

άτομα, σε ποσοστό 63,64%, ιδρύσαν την
δική τους επιχείρηση μετά την αποφοίτησή
τους. Επίσης ένα μόλις άτομο, σε ποσοστό
9,09 %, δήλωσε ότι η ιδιοκτησία της
επιχείρησης προέκυψε με διαφορετικό
τρόπο.
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Γράφημα 89: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών

Από τα 28 άτομα που
εργαζόταν, 15 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό

53,57%

δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πάρα πολύ» με το
αντικείμενο των σπουδών τους και
το 25,00% (7 άτομα) σε τομείς που
σχετίζονται «Λίγο» ή «Καθόλου».
Τέλος

έξι

άτομα,

δηλαδή

το

ποσοστό 21,43%, υποστήριξαν ότι η εργασία τους σχετίζεται «Ούτε λίγο, ούτε πολύ» με το
αντικείμενο των σπουδών τους.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων από την τρέχουσα
απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 84,85% (28 άτομα) επί του συνολικού
πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η
ικανοποίηση από την σημερινή απασχόληση των αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής
τους εξέλιξης, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τι οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 90: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.

Παρατηρείται ότι το ποσοστό
64,29% (18 άτομα) των εργαζόμενων
αποφοίτων του δείγματος δήλωσαν
ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο
σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνουν

στον

επαγγελματικό τους χώρο.
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Ουδέτερη στάση δήλωσε το ποσοστό 21,43% (6 άτομα) ενώ 4 άτομα σε ποσοστό 14,28%
δήλωσαν «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή «Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 91: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες της επαγγελματικής εξέλιξης

Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής

εξέλιξης

που

υπάρχουν στον εργασιακό τους χώρο,
οι απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
71,42%

(20

άτομα)

ευχαριστημένοι

ότι

ή

ήταν
πολύ

ευχαριστημένοι, το 14,29% (4 άτομα)
διατήρησαν ουδέτερη στάση, ενώ το
14,29%

(4

άτομα)

ήταν

«Πολύ

Δυσαρεστημένος-η» ή «Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 92: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.

Για την ανταπόκριση της
τρέχουσας απασχόλησης στα
προσωπικά ενδιαφέροντα και
στις δεξιότητες, οι εργαζόμενοι
απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
82,14% (23 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ η δήλωση
«Ούτε ευχαριστημένος, ούτε
δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 17,86% (5 άτομα). Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας
απόφοιτος δεν δήλωσε «Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ δυσαρεστημένος-η».
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Γράφημα 93: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές,
το

60,72%

(17

εργαζόμενων
τμήματος

άτομα)

των

απόφοιτων

του

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

ότι
ή

ήταν
πολύ

ευχαριστημένοι. Το ποσοστό 35,71%
(10 άτομα) διατήρησε ουδέτερη
στάση

σχετικά

τις

οικονομικές

αποδοχές που είχε από την τρέχουσα εργασία, ενώ μόλις το 3,57% (1 άτομο) δήλωσε ότι ήταν
δυσαρεστημένο.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτος 2016-2017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 21)
το αντικείμενο απασχόλησης των αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την
τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

1

Total

11

Πίνακας 21: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.5.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους
στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως
την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση
κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο
Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 94: Φύλο
Το

Τμήμα

Ελληνικής

Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 είχε συνολικά
εκατόν εξήντα εννέα (169)
απόφοιτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας
του Τμήματος, εκ των οποίων
το 50,30%, δηλαδή ογδόντα
πέντε

(85)

απόφοιτοι,

συμμετείχε στο δείγμα της
παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους ογδόντα πέντε απόφοιτους οι 8 (9,41%) είναι
άντρες και οι 77 (90,59%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 94 – Πίνακα 22)
Frequency
Valid

Valid
Percent
9,41

Cumulative
Percent
9,4
100,0

Άνδρας

8

Percent
9,41

Γυναίκα

77

90,59

90,59

Total

85

100,00

100,00

Πίνακας 22: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό
προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 95: Επίπεδο Ικανοποίησης Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα
απασχόληση σχετικά με την Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά
Πρόγραμμα

με

το

Σπουδών

σε

σχέση με την αγορά εργασίας,
παρατηρείται ότι οι απόφοιτοι
του

Τμήματος

Φιλολογίας

Ελληνικής

δήλωσαν

σε

ποσοστό 60,00% (51 άτομα)
ότι έμειναν ευχαριστημένοι ή
πολύ

ευχαριστημένοι,

ενώ

είκοσι εννιά (29) απόφοιτοι, δηλαδή το 34,12% εξέφρασαν ουδέτερη άποψη. Ο απόφοιτοι
που υποστήριξαν ότι έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν μόλις πέντε (5 άτομα), δηλαδή το
ποσοστό 5,88%.

Γράφημα 96: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 96) παρατηρείται ότι η
πλειοψηφία των αποφοίτων του
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
σε ποσοστό 83,53% (71 άτομα),
σχετικά με τις δηλώσεις τους για
το

Διδακτικό

υποστήριξε

Προσωπικό,
ότι

ευχαριστημένη

έμεινε
ή

πολύ

ευχαριστημένη. Οι απόφοιτοι που διατήρησαν ουδέτερη στάση ήταν δεκατρείς (13), δηλαδή
το 15,29% ενώ δυσαρεστημένος έμεινε μόλις το 1,18% του δείγματος δηλαδή ένας
απόφοιτος.
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Γράφημα 97: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για τις λειτουργικές υποδομές
του Τμήματος, παρατηρείται ότι το
51,76% των αποφοίτων (44 άτομα)
δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο ή
πολύ δυσαρεστημένο ενώ το 11,77%
(10 άτομα) είχε διαφορετική άποψη.
Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των
αποφοίτων, 36,47% (31 άτομα), που
διατήρησε ουδέτερη στάση ως προς
τις λειτουργικές υποδομές.

Γράφημα 98: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη
Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη

του

τμήματος,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στη
μελέτη δήλωσαν σε ποσοστό 48,23%
(41 άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι ενώ το 18,83%
(16 άτομα) είχε αντίθετη άποψη.
Ουδέτερη

στάση

εξέφρασε

το

ποσοστό 32,94% (28 άτομα).

N

Maximum
5,00

Μέση Τιμή
των
απαντήσεων
3,6824

Τυπική
Απόκλιση
0,78999

Πρόγραμμα Σπουδών - Αγορά
Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

85

Minimum
2,00

85

2,00

5,00

4,2118

0,74153

Λειτουργικές Υποδομές

85

1,00

5,00

2,4471

1,04090

Διοικητική Υποστήριξη

85

1,00

5,00

3,4706

1,12956

Πίνακας 23: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας

Σύμφωνα με τον Πίνακα 23, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
έμειναν σχετικά ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. ως προς Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά εργασίας και το Διδακτικό Προσωπικό καθώς ο μέσος όρος
των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η». Επιπλέον, οι τιμές της
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τυπικής απόκλισης στις συγκεκριμένες παραμέτρους δείχνουν την περιορισμένη διασπορά
των απαντήσεων. Για τις Λειτουργικές Υποδομές ο μέσος όρος των απαντήσεων προσεγγίζει
την απάντηση «Δυσαρεστημένος-η» ενώ για την Διοικητική Υποστήριξη την απάντηση «Ούτε
ευχαριστημένος ούτε δυσαρεστημένος». Και για τις δυο αυτές παραμέτρους οι τιμές της
τυπικής απόκλισης είναι σχετικά υψηλές, διαπιστώνοντας τη μεγαλύτερη διασπορά των
απαντήσεων.

Γράφημα 99: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη.

Σχετικά με τον επίπεδο
σπουδών

των

αποφοίτων

του

τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας,
παρατηρείται

ότι

το

ποσοστό

47,06% (40 άτομα) του δείγματος,
έμεινε στον βασικό τίτλο σπουδών,
ενώ το 52,94%, δηλαδή 45 άτομα,
συνέχισε τις σπουδές του σε
ανώτερο επίπεδο, εκ του οποίου το 4,71% (4 άτομα) είχε ολοκληρώσει ή βρίσκονταν σε
εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 100: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.
Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος, σε ποσοστό 64,71% (55
άτομα) είτε εργάζονταν κατά την
διάρκεια των σπουδών του είτε
βρήκαν

την

πρώτη

τους

απασχόληση μέσα ένα εξάμηνο
από

την αποφοίτησή τους. Το

18,82% (16 άτομα) βρήκε την
πρώτη απασχόληση μέσα στο διάστημα από 7 έως 12 μήνες ενώ το 14,12% (12 άτομα)
χρειάστηκε περισσότερο από ένα χρόνο. Ιδιαίτερα χαμηλό παρατηρείται το ποσοστό 2,35%
(2 άτομα) των αποφοίτων που δεν είχε εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 101: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά
διεξαγωγής

την
της

περίοδο
έρευνας

οι

απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας που συμμετείχαν στο
δείγμα ήταν σε ποσοστό 77,65% (66
άτομα) ενεργοί στην αγορά εργασίας
είτε ως «Απασχολούμενος-η» είτε ως
«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το 49,41% (42 άτομα)
ήταν απασχολούμενοι ενώ το 28,24% (24 άτομα) ήταν αυτοαπασχολούμενοι. Το ποσοστό
των αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν
22,35% (19 άτομα).

Γράφημα 102: Απασχολούμενοι - Μισθωτοί
Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των
απασχολούμενων

–

μισθωτών

του

τμήματος εργάζονταν στον Ιδιωτικό Τομέα
σε ποσοστό 83,33% (35 άτομα), το 14,29%
(6 άτομα) στο Δημόσιο & Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) και το 2,38%
(1

άτομο)

Ινστιτούτο,

σε

Διεθνή

ΜΚΟ.

αυτοαπασχολούμενους

Οργανισμό,
Από

–

τους

ελεύθερους

επαγγελματίες 1 άτομο, το ποσοστό
δηλαδή 4,17% συνέχισε τη

Γράφημα 103: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες .

δράση της

οικογενειακής επιχείρησης ενώ 4 άτομα,
σε ποσοστό 16,67%, ιδρύσαν την δική τους
επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους.
Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 79,17% (19
άτομα) των αποφοίτων που δήλωσαν ότι η
ιδιοκτησία της επιχείρησης προέκυψε με
διαφορετικό τρόπο. Από τους 19 άνεργους
- μη ενεργούς απόφοιτους, οι 14 ήταν άνεργοι και οι πέντε μη ενεργοί.
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Για την διάρκεια ανεργίας οι 5 απόφοιτοι

Γράφημα 4: Διάρκεια Ανεργίας

δήλωσαν ότι ήταν μέχρι 6 μήνες, 2
Διάρκεια ανεργίας

απόφοιτοι από 7 έως 12 μήνες, ένας από 13
έως 24 μήνες και τέλος 6 απόφοιτοι δήλωσαν
ότι η ανεργία τους είναι πάνω από 24 μήνες.
(βλ. Γράφημα 104)

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

0

2

4

6

8

Γράφημα 105: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Από τα 66 άτομα που
εργαζόταν, 34 άτομα, το ποσοστό
51,52%, δραστηριοποιούνταν σε
τομείς που σχετίζονται «Πολύ» ή
«Πάρα πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών του και το 36,36% (24
άτομα) σε τομείς που σχετίζονται
«Λίγο» ή «Καθόλου». Τέλος οκτώ
άτομα, δηλαδή το ποσοστό 12,12%,
υποστήριξαν ότι η εργασία τους σχετίζεται «Ούτε λίγο, ούτε πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών τους.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται
σε ποσοστό 77,65% (66 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη.
Οι συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η ικανοποίηση από την σημερινή απασχόληση των
αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό
τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, η ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τι οικονομικές
τους απολαβές.
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Γράφημα 106: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται

ότι

το

ποσοστό 36,36% (24 άτομα) των
εργαζόμενων

αποφοίτων

του

δείγματος δήλωσε ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο σχετικά με το
αίσθημα

ασφάλειας

σταθερότητας που

και

βιώνει

στον

επαγγελματικό του χώρο. Ουδέτερη
στάση δήλωσε το ποσοστό 33,33%
(22 άτομα) ενώ 20 άτομα σε ποσοστό 30,31% δήλωσαν «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή
«Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 107: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσον
δυνατότητες
εξέλιξης

που

αφορά

τις

επαγγελματικής
υπάρχουν

στον

εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 42,43% (28
άτομα) ότι είναι ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, το 30,30% (20
άτομα)

διατήρησαν

ουδέτερη

στάση, ενώ το 27,27% (18 άτομα)
ήταν «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή «Δυσαρεστημένος-η».
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Γράφημα 108: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.

Για την ανταπόκριση της
τρέχουσας

απασχόλησης

στα

προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητες,

οι

εργαζόμενοι

απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
72,73%

(48

άτομα)

ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι
«Ούτε

ότι

ενώ

ήταν
πολύ

η

ευχαριστημένος,

δήλωση
ούτε

δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 15,15% (10 άτομα). Οι απόφοιτοι που δήλωσαν
ότι έμειναν «Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ δυσαρεστημένος-η» ήταν 8 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό 12,12%.

Γράφημα 109: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές, το 48,48%
(32 άτομα) των εργαζόμενων απόφοιτων του
τμήματος

δήλωσε

ότι

ήταν

«Ούτε

ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος». Το
34,85% (23 άτομα) έμεινε ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο από τις οικονομικές
αποδοχές που είχε από την τρέχουσα εργασία
του ενώ το 16,67% (11 άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση. Μόλις το 3,57% (1 άτομο) δήλωσε
ότι ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτος 20162017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 24) το αντικείμενο απασχόλησης των
αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

15

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ/ E-SHOP

1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ

1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ/
ΦΩΝΗΤΙΚΑ

1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

1

Total

24

Πίνακας 24: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.6.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Επιστήμης Φυσική Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ..
Παρουσιάζονται, λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των
αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια
από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την
επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 110: Φύλο.
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχε
συνολικά διακόσια ογδόντα ένα (281
άτομα) απόφοιτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, εκ των οποίων το 56,94%,
δηλαδή

εκατόν

εξήντα

(160)

απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα
της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατόν εξήντα απόφοιτους οι εκατό (62,50%)
είναι άντρες και οι εξήντα (37,50%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 110 – Πίνακα 25)

Valid

Άνδρας

Frequency
100

Percent
62,5

Valid
Percent
62,50

Cumulative
Percent
62,5

Γυναίκα

60

37,5

37,50

100,0

160

100,0

100,00

Total
Πίνακας 25: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το
διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός
τους.
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Γράφημα 111: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την αγορά εργασίας, παρατηρείται
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
αποφοίτων

του

Τμήματος

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, σε ποσοστό 83,75%
(134 άτομα), έμεινε ευχαριστημένη
ή πολύ ευχαριστημένη, ενώ μόλις
τρία άτομα, σε ποσοστό 1,87% είχε διαφορετική άποψη. Τα άτομα που διατήρησαν ουδέτερη
άποψη ήταν είκοσι τρία και συγκεκριμένα σε ποσοστό 14,38%.

Γράφημα 112: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 112) παρατηρείται ομοίως
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε
ποσοστό 93,12% (149 άτομα), σχετικά
με τις δηλώσεις για το Διδακτικό
Προσωπικό, έμεινε ευχαριστημένη ή
πολύ ευχαριστημένη, ενώ μόλις δυο
απόφοιτοι του τμήματος το 1,25% είχαν διαφορετική άποψη. Οι απόφοιτοι που εξέφρασαν
ουδέτερη άποψη ήταν εννιά, δηλαδή το 5,63%.
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Γράφημα 113: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για τις λειτουργικές υποδομές
του τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού το ποσοστό
των

αποφοίτων

που

ευχαριστημένο

δήλωσε

ή

πολύ

ευχαριστημένο ανέρχεται στο 94,38%
(151 άτομα), ενώ 2,49% (4 άτομα)
είχε αντίθετη άποψη. Χαμηλό ήταν
και το ποσοστό 3,13% (5 άτομα) των
αποφοίτων που εξέφρασαν ουδέτερη άποψη.

Γράφημα 114: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον αφορά τη Διοικητική
Υποστήριξη

του

Τμήματος,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στο
δείγμα δήλωσαν σε ποσοστό 82,50%
(132 άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι ενώ το
ποσοστό 3,12% (5 άτομα) είχε
αντίθετη άποψη. Ουδέτερη στάση
διατήρησε το ποσοστό 14,38% (23
άτομα).

160

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση Τιμή των
απαντήσεων
4,2000

Τυπική
Απόκλιση
0,77541

160
160
160

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

4,4875
4,5313
4,2750

0,71803
0,73478
0,88984

N
Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό
Λειτουργικές Υποδομές
Διοικητική Υποστήριξη

Πίνακας 26: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 26, οι απόφοιτοι του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς
ο μέσος όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η» ή «Πολύ
Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις, διαπιστώνοντας έτσι την περιορισμένη διασπορά
των απαντήσεων.
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Γράφημα 115: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Το

μεγαλύτερο

ποσοστό

63,13% (101 άτομα) των αποφοίτων
του

τμήματος Επιστήμης

Αγωγής

και

Φυσικής

Αθλητισμού

που

συμμετείχε στο δείγμα, έμεινε στον
βασικό τίτλο σπουδών, ενώ το 36,87%,
δηλαδή 59 άτομα, συνέχισε τις σπουδές
του σε ανώτερο επίπεδο, εκ του οποίου
το 3,13% (5 άτομα) είχε ολοκληρώσει ή
βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 116: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.
Οι απόφοιτοι του τμήματος
που συμμετείχαν στην μελέτη, σε
ποσοστό 86,88% (139 άτομα) είτε
εργάζονταν κατά την διάρκεια των
σπουδών τους είτε βρήκαν την
πρώτη τους εργασία μέσα σε έξι
μήνες από την αποφοίτησή τους. Το
ποσοστό 7,50% (12 άτομα) βρήκε
εργασία το χρονικό διάστημα από 7
έως 12 μήνες ενώ το 5,00% (8 άτομα) χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο. Τέλος, μόλις ένα
άτομο (0,63%) δεν έχει εργαστεί μετά την αποφοίτησή του.
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Γράφημα 117: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων της έρευνας, οι
απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που
συμμετείχαν

στο δείγμα ήταν

σε

ποσοστό 85,63% (137 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 66,25% (106 άτομα) ενώ
το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών 19,38% (31 άτομα). Το
ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργόςή» ήταν 14,38%, δηλαδή 23 άτομα, εκ των οποίων 16 ήταν άνεργοι και 7 μη ενεργοί.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η διάρκεια

Γράφημα 118: Απασχολούμενοι –
Μισθωτοί

της ανεργίας των περισσοτέρων (12 άτομα)
ήταν μέχρι 12 μήνες και μόλις τέσσερα άτομα
βρίσκονταν σε κατάσταση ανεργίας άνω των 12
μηνών.
Αναλυτικότερα, οι απασχολούμενοι –
μισθωτοί του τμήματος εργάζονται ως επί των
πλείστων στον Ιδιωτικό Τομέα, σε ποσοστό
82,08% (87 άτομα), στο Δημόσιο & Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) το 16,98% (18

Γράφημα 119: Αυτοαπασχολούμενοι
– Ελεύθεροι Επαγγελματίες

άτομα) ενώ μόλις ένα άτομο 0,94% εργάζονταν
σε Διεθνή Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ.

Από

τους

αυτοαπασχολούμενους

ελεύθερους επαγγελματίες 5 άτομα
συνέχισαν

την

δράση

της

-

(16,13%)

οικογενειακής

επιχείρησης ενώ 26 άτομα (83,87%) ιδρύσαν τη
δικής τους επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 120: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών.

Από τα 137 άτομα που
εργαζόταν, τα 92 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό

67,15%

δραστηριοποιούνταν

σε

τομείς

που σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα
πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών τους ενώ το 13,14% (18
άτομα) σε τομείς που σχετίζονται
«Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε πολύ».
Το ποσοστό 19,71% (27 άτομα) των αποφοίτων υποστήριξε ότι η εργασία του δεν σχετίζεται
καθόλου με το αντικείμενο των σπουδών του.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από την τρέχουσα απασχόλησή τους,
οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 85,63% (137 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που
συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός ικανοποίησης
των αποφοίτων από την σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής
εξέλιξης που τους παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 121: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται,

ότι

το

67,88% (93 άτομα) των εργαζόμενων
αποφοίτων της μελέτης δήλωσε
ευχαριστημένο

ή

ευχαριστημένο
αίσθημα

πολύ

σχετικά

με

ασφάλειας

το
και

σταθερότητας που βιώνει στον
επαγγελματικό του χώρο ενώ το
11,68%

(16

άτομα)

δήλωσε

ότιέμεινε δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο. Ουδέτερη άποψη εξέφρασαν είκοσι οκτώ
απόφοιτοι σε ποσοστό 20,44%.

Γράφημα 122: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον
αφορά τις δυνατότητες της επαγγελματικής εξέλιξης.
Όσον
δυνατότητες
εξέλιξης

που

αφορά

τις

επαγγελματικής
υπάρχουν

στον

εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 68,61% (94
άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, το 19,71%
(27 άτομα) διατήρησε ουδέτερη
στάση, ενώ το 11,68% (16 άτομα)
ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 123: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον
αφορά την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες.
Η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζόμενων αποφοίτων του τμήματος
σε

ποσοστό

81,75%

(112

άτομα)

υποστήριξε ότι το αντικείμενο της
σημερινής

της

ανταποκρίνεται
(ευχαριστημένοι

απασχόλησης

σε

μεγάλο
ή

βαθμό
πολύ

ευχαριστημένοι) στα προσωπικά της
ενδιαφέροντα και δεξιότητες.Η δήλωση
«Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 13,14% (18 άτομα)
ενώ χαμηλό παρατηρείται το ποσοστό 5,11% (7 άτομα) των αποφοίτων που δήλωσε ότι ήταν
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 124: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Αναφορικά με τις οικονομικές
αποδοχές που είχαν από την τρέχουσα
εργασία τους, παρατηρείται ότι το
64,96% (89 άτομα) των εργαζόμενων
αποφοίτων του τμήματος δήλωσε ότι
ήταν

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο. Το ποσοστό 26,28%
(36 άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση
ενώ το 8,76% (12 άτομα) δήλωσε ότι
ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 27) το
αντικείμενο απασχόλησης των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων όπως δήλωσαν κατά την
τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΤΑΚΕ ΑWAY

1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

1

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1

ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

1

Εστίαση και ξενοδοχειακά

1

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

1

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

4

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1

ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1

Total

1

1

31

Πίνακας 27: Αντικείμενο επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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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 Τμήμα 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, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια
από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την
επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 125: Φύλο

Το Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017
ενενήντα

είχε
οκτώ

συνολικά
(98

άτομα)

απόφοιτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, εκ των οποίων

το

56,12%, δηλαδή πενήντα πέντε
(55) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα της παρούσας μελέτης
απορρόφησης. Από τους πενήντα πέντε απόφοιτους, οι πενήντα τέσσερις (98,18%) είναι
γυναίκες και ο ένας (1,82%) είναι άντρας (βλ. Γράφημα 125 – Πίνακα 28)

Frequency
Valid

Valid
Percent
1,82

Cumulative
Percent
1,8
100,0

Άνδρας

1

Percent
1,8

Γυναίκα

54

98,2

98,18

Total

55

100,0

100,00

Πίνακας 28: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα
σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη
του Τμήματός τους.
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Γράφημα 126: Επίπεδο Ικανοποίησης από τον Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

πλειοψηφία

των

ότι

αποφοίτων

η
του

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία, σε ποσοστό
78,18%

(43

άτομα),

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη,
ενώ δώδεκα άτομα, σε ποσοστό
21,82%, διατήρησαν ουδέτερη στάση.

Γράφημα 127: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 127) παρατηρείται ότι η
συντριπτική

πλειοψηφία

των

αποφοίτων του Τμήματος Επιστημών
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία, σε ποσοστό 80,00% (44 άτομα),
σχετικά με

τις

δηλώσεις

Διδακτικό

Προσωπικό,

για το
έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη,
ενώ μόλις ένας απόφοιτος του τμήματος το 1,82% είχε διαφορετική άποψη. Οι απόφοιτοι
που εξέφρασαν ουδέτερη άποψη ήταν δέκα, δηλαδή το 18,18%.
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Γράφημα 128: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για
υποδομές

τις

λειτουργικές

του

τμήματος

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία, το ποσοστό
των αποφοίτων που δήλωσε
ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο ανέρχεται στο
40,00% (22 άτομα), ενώ μόλις το
5,45% (3 άτομα) είχε αντίθετη
άποψη. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 54,55% (30 άτομα) των αποφοίτων που διατήρησε
ουδέτερη στάση.

Γράφημα 129: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον αφορά την Διοικητική Υποστήριξη
του Τμήματος, οι απόφοιτοι που συμμετείχαν
στο δείγμα δήλωσαν σε ποσοστό 85,45% (47
άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι ενώ μόλις ένας απόφοιτος,
δηλαδή το 1,82%, δήλωσε ότι ήταν πολύ
δυσαρεστημένος. Ουδέτερη στάση διατήρησε το
ποσοστό 12,73% (7 άτομα).

N

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
4,1091

Τυπική
Απόκλιση
0,73718

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας

55

Minimum
3,00

Διδακτικό Προσωπικό

55

2,00

5,00

4,1636

0,78796

Λειτουργικές Υποδομές

55

2,00

5,00

3,4909

0,81360

Διοικητική Υποστήριξη

55

1,00

5,00

4,3636

0,84686

Πίνακας 29: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 29, οι απόφοιτοι του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ.,
καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η»
με εξαίρεση το επίπεδο ικανοποίησής τους από τις Λειτουργικές Υποδομές όπου ο μέσος
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όρος των απαντήσεων πλησιάζει
δυσαρεστημένος».

στην απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος ούτε

Σε όλες, ωστόσο, τις παραμέτρους του επιπέδου Ικανοποίησης

παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις, διαπιστώνοντας έτσι την περιορισμένη διασπορά των
απαντήσεων
.

Γράφημα 130: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη.
Το ποσοστό 38,18% (21
άτομα) των αποφοίτων του
τμήματος

Επιστημών

της

Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία

που

συμμετείχε

στο

δείγμα, έμεινε στον βασικό τίτλο
σπουδών,

ενώ

το

61,82%,

δηλαδή 34 άτομα, συνέχισε τις
σπουδές του σε ανώτερο επίπεδο και συγκεκριμένα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Γράφημα 131: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.
Οι απόφοιτοι του τμήματος
που συμμετείχαν στην μελέτη, σε
ποσοστό 63,63% (35 άτομα) είτε
εργάζονταν κατά την διάρκεια των
σπουδών τους είτε βρήκαν την πρώτη
τους εργασία μέσα σε έξι μήνες από
την αποφοίτησή τους. Το ποσοστό
14,55% (8 άτομα) βρήκε εργασία το
χρονικό διάστημα από 7 έως 12 μήνες
ενώ το 12,73% (7 άτομα) χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο. Εντούτοις, υπήρξαν πέντε άτομα
(9,09%) που δεν είχαν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 132: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων της
έρευνας, οι απόφοιτοι του τμήματος
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία που συμμετείχαν
στο δείγμα ήταν σε ποσοστό 76,37%
(42 άτομα) ενεργοί στην αγορά
εργασίας είτε ως «Απασχολούμενοςη» είτε ως «Αυτοαπασχολούμενοςη». Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 74,55% (41 άτομα)
ενώ το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών ήταν 1,82% (1
άτομο). Το ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε
«Μη ενεργός-ή» ήταν 23,63%, δηλαδή 13 άτομα, εκ των οποίων 10 ήταν άνεργοι και 3 μη
ενεργοί. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι η διάρκεια της ανεργίας των περισσοτέρων (7
άτομα) ήταν μέχρι 12 μήνες και τρία άτομα βρίσκονταν σε κατάσταση ανεργίας άνω των 12
μηνών.
Αναλυτικότερα, οι απασχολούμενοι –

Γράφημα 133: Απασχολούμενοι –
Μισθωτοί.

μισθωτοί του τμήματος, εργάζονται κυρίως στον
Ιδιωτικό Τομέα, σε ποσοστό 65,85% (27 άτομα),
στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ) το 31,71% (13 άτομα) ενώ μόλις ένα άτομο
2,44%

εργάζονταν

σε

Διεθνή

Οργανισμό,

Ινστιτούτο, ΜΚΟ. Επίσης, παρατηρείται ότι οι
αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες
είναι μόλις 1 άτομο, το οποίο δραστηριοποιείται
στο χώρο της εστίασης. Όσον αφορά τα άτομα

Γράφημα 134: Λόγοι ανεργίας

που δήλωσαν ότι ήταν άνεργοι, υποστήριξαν ότι η
ανεργία οφείλεται

κυρίως στους λόγους που

αναφέρονται

διπλανό

στο

γράφημα

Οι λόγοι ανεργίας που επέλεξαν οι άνεργοι απόφοιτοι του
τμήματος.

(βλ.
Οι εργοδότες προτιμούν άτομα που έχουν περισσότερη εμπειρία
από εμένα

Γράφημα 134). Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι
απόφοιτοι μπορούσαν να επιλέξουν μέχρι τρεις
απαντήσεις.

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου
Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου
Δεν βρίσκω δουλειά που να μου αρέσει και να με εκφράζει
Άλλο

0

2

4

6

8

10
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Γράφημα 135: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.

Από τα 42 άτομα που
εργαζόταν, τα 24 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό

57,14%

δραστηριοποιούνταν

σε

τομείς

που σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα
πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών τους ενώ το 9,52% (4
άτομα) σε τομείς που σχετίζονται
«Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε πολύ».
Αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό 33,34% (14 άτομα) των αποφοίτων που η εργασία του δεν
σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο των σπουδών του.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία από την τρέχουσα
απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 76,37% (42 άτομα) επί του συνολικού
πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο
βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από την σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης που τους παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές
τους απολαβές.
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Γράφημα 136: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται, ότι το 64,28%
(27

άτομα)

αποφοίτων

των
της

εργαζόμενων

μελέτης

δήλωσε

ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο
σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνει

στον

επαγγελματικό του χώρο ενώ το
19,05% (8 άτομα) δήλωσε ότι έμεινε
δυσαρεστημένο

ή

πολύ

δυσαρεστημένο. Ουδέτερη άποψη εξέφρασαν εφτά απόφοιτοι σε ποσοστό 16,67%.

Γράφημα 137: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες της επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής

εξέλιξης

που

υπάρχουν στον εργασιακό τους χώρο,
οι απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
42,85%

(18

ευχαριστημένοι

άτομα)
ή

ότι

ήταν
πολύ

ευχαριστημένοι, το 38,10% (16 άτομα)
διατήρησε ουδέτερη στάση, ενώ το
19,05% (8 άτομα) ήταν δυσαρεστημένο
ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 138: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες.
Η

πλειοψηφία

εργαζόμενων

των

αποφοίτων

του

τμήματος, σε ποσοστό 73,81% (31
άτομα) υποστήριξε ότι το αντικείμενο
της

σημερινής

της

απασχόλησης

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
(ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι) στα προσωπικά της
ενδιαφέροντα

και

δεξιότητες.

Η

δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 16,67% (7
άτομα) ενώ χαμηλό παρατηρείται το ποσοστό 9,52% (4 άτομα) των αποφοίτων που δήλωσε
ότι ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 139: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Αναφορικά με τις οικονομικές αποδοχές
που είχαν από την τρέχουσα εργασία τους,
παρατηρείται ότι το 59,53% (25 άτομα) των
εργαζόμενων αποφοίτων του τμήματος δήλωσε
ότι ήταν ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο.
Το ποσοστό 28,57% (12 άτομα) διατήρησε
ουδέτερη στάση ενώ το 11,90% (5 άτομα)
δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο.
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5.8.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση
των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική
διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς
και την επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 140: Φύλο
Το

τμήμα

Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων

και

Μηχανικών

Υπολογιστών για το ακαδημαϊκό
έτος

2016-2017

είχε

συνολικά

εκατόν δέκα έξι (116) απόφοιτους,
σύμφωνα με τα δεδομένα της
Γραμματείας του Τμήματος, εκ των
οποίων το 89,66%, δηλαδή εκατόν
τέσσερις
συμμετείχαν

(104)
στο

απόφοιτοι,
δείγμα

της

παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατόν τέσσερις απόφοιτους, οι 85 (81,73%)
είναι άντρες και οι 19 (18,27%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 140 – Πίνακα 30)

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Άνδρας

85

81,7

81,73

81,7

Γυναίκα

19

18,3

18,27

100,0

Total

104

100,0

100,00

Πίνακας 30: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα
σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη
του Τμήματός τους.
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Γράφημα 141: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

απόφοιτοι

του

Ηλεκτρολόγων

ότι

οι

τμήματος

Μηχανικών

και

Μηχανικών Υπολογιστών δήλωσαν σε
ποσοστό 76,92% (80 άτομα) ότι
έμειναν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι, ενώ οκτώ

(18)

απόφοιτοι, δηλαδή το 17,31% διατήρησαν ουδέτερη στάση. Ο απόφοιτοι που υποστήριξαν
ότι έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν έξι (6) άτομα, δηλαδή το ποσοστό 5,77%.

Γράφημα 142: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα
(βλ. Γράφημα 142) παρατηρείται
ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων
του

Τμήματος

Μηχανικών

και

Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών

Υπολογιστών, σε ποσοστό 77,88%
(81

άτομα),

σχετικά

με

τις

δηλώσεις τους για το Διδακτικό
Προσωπικό,

υποστήριξε

ότι

έμεινε ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη, είκοσι ένα (21) απόφοιτοι του τμήματος,
δηλαδή το 20,19 %, διατήρησαν ουδέτερη άποψη ενώ μόλις 2 άτομα (1,93%) δήλωσαν ότι
έμειναν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.
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Γράφημα 143: Επίπεδο Ικανοποίησης για τις Λειτουργικές Υποδομές.

Για τις λειτουργικές υποδομές
του Τμήματος, το 60,58%

των

αποφοίτων (63 άτομα) δήλωσε ότι
ήταν

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο, ενώ το 5,77% (6
άτομα) είχε διαφορετική άποψη. Το
ποσοστό 33,65% (35 άτομα) των
αποφοίτων

εξέφρασε

ουδέτερη

άποψη ως προς τις λειτουργικές
υποδομές.

Γράφημα 144: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον
Διοικητική

αφορά

την

Υποστήριξη

του

τμήματος, οι απόφοιτοι που
συμμετείχαν
δήλωσαν

στην
σε

μελέτη

συντριπτική

πλειοψηφία και συγκεκριμένα σε
ποσοστό 94,23% (98 άτομα) ότι
ήταν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι ενώ μόλις έξι
άτομα δηλαδή το 5,77% εξέφρασαν ουδέτερη άποψη.
N
104

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,8654

Τυπική
Απόκλιση
0,81321

104

1,00

5,00

4,0000

0,76323

Λειτουργικές Υποδομές

104

1,00

5,00

3,7692

0,89476

Διοικητική Υποστήριξη

104

3,00

5,00

4,3269

0,58197

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Πίνακας 31: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 31, οι απόφοιτοι του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών έμειναν σχετικά ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ.
καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η»
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σε όλες τις παραμέτρους. Παράλληλα, οι τιμές της τυπικής απόκλισης που παρατηρούνται,
δηλώνουν την περιορισμένη διασπορά των απαντήσεων των αποφοίτων.

Γράφημα 145: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη.

Όσον αφορά το επίπεδο
σπουδών

του

τμήματος

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών

Υπολογιστών,

παρατηρείται ότι το ποσοστό
42,31%

(44

άτομα)

των

αποφοίτων που συμμετείχε στο
δείγμα,

έμεινε

προπτυχιακό

στον

τίτλο

βασικό

σπουδών.

Αξίζει να σημειωθεί το ποσοστό 57,69% των αποφοίτων, δηλαδή 60 άτομα, που συνέχισε τις
σπουδές του σε ανώτερο επίπεδο, εκ του οποίου, το 17,31% (18 άτομο) είχε ολοκληρώσει ή
βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 146: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.
Αναφορικά
πρώτη

με

απασχόληση

την
των

αποφοίτων του τμήματος, η
πλειοψηφία,

σε

75,96%

άτομα)

(79

ποσοστό
είτε

εργάζονταν κατά την διάρκεια
των σπουδών της είτε βρήκε την
πρώτη της απασχόληση μέσα
ένα

εξάμηνο

από

την

αποφοίτησή της. Το ποσοστό 13,46% (14 άτομα) βρήκε την πρώτη του εργασία μέσα στο
χρονικό διάστημα από 7-12 μήνες ενώ περισσότερο από ένα χρόνο χρειάστηκε το ποσοστό
9,62% (10 άτομα). Επίσης, παρατηρείται ότι μόλις το 0,96% (1 άτομα) των αποφοίτων δεν
έχει εργαστεί μετά την αποφοίτησή του.
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Γράφημα 147: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.

Κατά την περίοδο διεξαγωγής
της

έρευνας

οι

απόφοιτοι

του

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών που
συμμετείχαν στο δείγμα, ήταν σε
ποσοστό 93,27% (97 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η». Συγκεκριμένα, το 84,62% (88 άτομα) ήταν απασχολούμενοι ενώ
το 8,65% (9 άτομα) ήταν αυτοαπασχολούμενοι. Το ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν
σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν 6,73% (7 άτομα).

Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των
απασχολούμενων – μισθωτών του τμήματος

Γράφημα 148: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

εργάζονταν στον Ιδιωτικό Τομέα σε ποσοστό
89,77% (79 άτομα) και το 10,23% (9 άτομα) στο
Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ).

Από τους αυτοαπασχολούμενους –
ελεύθερους επαγγελματίες 2 άτομα, σε
ποσοστό 22,22% συνεχίζουν την δράση της

Γράφημα 149: Αυτοαπασχολούμενοι
- Ελεύθεροι Επαγγελματίες

οικογενειακής επιχείρησης ενώ 6 άτομα, σε
ποσοστό 66,67%, ιδρύσαν την δική τους
επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους. Επίσης,
ένα μόλις άτομο, σε ποσοστό 11,11 %, δήλωσε
ότι η ιδιοκτησία της επιχείρησης προέκυψε με
διαφορετικό τρόπο.
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Γράφημα 150: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Από τα 97 άτομα που εργαζόταν,
80 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 82,48%
δραστηριοποιούνταν

σε

τομείς

που

σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» με το
αντικείμενο των σπουδών τους. Το
ποσοστό 16,49% (16 άτομα) σε τομείς
που σχετίζονται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο,
ούτε πολύ». Τέλος, ένα μόλις άτομο
δηλαδή το ποσοστό 1,03%, δήλωσε ότι η εργασία του δεν σχετίζεται «Καθόλου» με το
αντικείμενο των σπουδών του.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από την τρέχουσα
απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 93,27% (97 άτομα) επί του συνολικού
πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η
ικανοποίηση από την σημερινή απασχόληση των αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής
τους εξέλιξης, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τι οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 151: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Σχετικά με το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που
βιώνουν στο χώρο της σημερινής
τους εργασίας, οι απόφοιτοι του
τμήματος
Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων
και

Μηχανικών

Υπολογιστών, παρατηρείται ότι η
συντριπτική

πλειψηφία,

και

συγκεκριμένα το 94,85% (92 άτομα) των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος δήλωσε
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ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη. Ουδέτερη στάση δήλωσε το ποσοστό 3,09% (3 άτομα)
ενώ 2 μόλις άτομα σε ποσοστό 2,06% δήλωσαν «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή
«Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 152: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής Εξέλιξης.
Όσον

αφορά

δυνατότητες

τις

επαγγελματικής

εξέλιξης που υπάρχουν στον
εργασιακό

τους

χώρο,

οι

απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
90,72% (88 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι, το 7,22% (7
άτομα)

διατήρησε

ουδέτερη

στάση, ενώ το 2,06% (2 άτομα) δήλωσε ότι ήταν «Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 153: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.

Για την ανταπόκριση της
τρέχουσας

απασχόλησης

στα

προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητες,

οι

εργαζόμενοι

απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
91,75% (89 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ η δήλωση
«Ούτε

ευχαριστημένος,

ούτε

δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 7,22% (7 άτομα). Πολύ δυσαρεστημένος δήλωσε
μόλις ένα άτομο, δηλαδή το 1,03%.
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Γράφημα 154: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές, το 85,57%
(83 άτομα) των εργαζόμενων απόφοιτων του
τμήματος δήλωσε ότι ήταν ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο από τις οικονομικές
αποδοχές που είχε από την τρέχουσα εργασία
του. Το ποσοστό 12,37% (12 άτομα) διατήρησε
ουδέτερη στάση ενώ μόλις το 2,06% (2 άτομο)
δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτος 2016-2017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 32)
το αντικείμενο απασχόλησης των αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την
τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

6

SOFTWARE DEVELOPMENT

1

Total

9

Πίνακας 32: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.9.

Τμήμα Ιατρικής

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα αποτελέσματα
της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα,
το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση
της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση κατά την
περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα
Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων
μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 155: Φύλο.
Το Τμήμα Ιατρικής για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
είχε συνολικά εκατόν έναν
(101) απόφοιτους, σύμφωνα
με

τα

δεδομένα

της

Γραμματείας του Τμήματος,
εκ των οποίων το 72,28%,
δηλαδή εβδομήντα τρείς (73)
απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα

της

παρούσας

μελέτης απορρόφησης. Από τους εβδομήντα τρείς απόφοιτους οι 40 (54,79%) είναι άντρες
και οι 33 (45,21%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 155 – Πίνακα 33)

Percent
54,8

Valid
Percent
54,79

Cumulative
Percent
54,8
100,0

Άνδρας

Frequency
40

Γυναίκα

33

45,2

45,21

Total

73

100,0

100,00

Πίνακας 33: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Ιατρικής. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την
ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές
υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 156: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την αγορά εργασίας, παρατηρείται
ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος
Ιατρικής

δήλωσαν

σε

ποσοστό

80,82% (59 άτομα) ότι έμειναν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι, ενώ δώδεκα (12 )
απόφοιτοι, δηλαδή το 16,44%, διατήρησαν ουδέτερη στάση. Οι απόφοιτοι που υποστήριξαν
ότι έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν μόλις δύο (2) άτομα, δηλαδή το ποσοστό 2,74%.

Γράφημα 157: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 157) παρατηρείται ότι οι
απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής,
σε ποσοστό 67,12% (49 άτομα),
σχετικά με τις δηλώσεις τους για το
Διδακτικό

Προσωπικό,

υποστήριξαν

ότι

ευχαριστημένοι
ευχαριστημένοι,

έμειναν
ή

πολύ

είκοσι (20) απόφοιτοι του τμήματος, δηλαδή το 27,40% εξέφρασαν

ουδέτερη άποψη, ενώ το ποσοστό 5,48% (4 άτομα) δήλωσε ότι έμεινε δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 158: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για

τις

λειτουργικές

υποδομές του Τμήματος, το 52,05%
των αποφοίτων (38 άτομα) δήλωσε
ότι ήταν ευχαριστημένο ή πολύ
ευχαριστημένο, ενώ το 9,59% (7
άτομα) είχε διαφορετική άποψη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό
38,36% (28 άτομα) των αποφοίτων
διατηρεί ουδέτερη άποψη ως προς
τις λειτουργικές υποδομές.

Γράφημα 159: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.

Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη

του

τμήματος,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στην
μελέτη δήλωσαν σε πλειοψηφία και
συγκεκριμένα σε ποσοστό 53,43%
(39 άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι ενώ εννιά
άτομα, δηλαδή το 12,32% είχε
αντίθετη άποψη. Ουδέτερη άποψη
εξέφρασε το ποσοστό 34,25% (25 άτομα).

N

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
4,0274

Τυπική
Απόκλιση
0,72596

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

73

Minimum
2,00

73

2,00

5,00

3,7671

0,77317

Λειτουργικές Υποδομές

73

1,00

5,00

3,5890

0,96947

Διοικητική Υποστήριξη

73

1,00

5,00

3,5890

0,96947

Πίνακας 34: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ιατρικής
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 34, οι απόφοιτοι του τμήματος Ιατρικής έμειναν
ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων τους
προσεγγίζει

την

απάντηση

«Ευχαριστημένος-η»

με

σχετικά

μικρές

αποκλίσεις,

διαπιστώνοντας έτσι την περιορισμένη διασπορά των απαντήσεων.

Γράφημα 160: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη.

Όσον αφορά το επίπεδο
σπουδών του τμήματος Ιατρικής
παρατηρείται

ότι

το

ποσοστό

30,14% (22 άτομα) των αποφοίτων
που

συμμετείχαν

στο

δείγμα,

έμεινε στον βασικό προπτυχιακό
τίτλο σπουδών. Αξίζει να σημειωθεί
το

ποσοστό

69,86%

των

αποφοίτων, δηλαδή 51 άτομα, που
συνέχισαν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο, εκ των οποίων το 19,18% (14 άτομα) είχε
ολοκληρώσει ή βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών

Γράφημα 161: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.
Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος,

η

συντριπτική

πλειοψηφία σε ποσοστό 89,04%
(65 άτομα) είτε εργάζονταν κατά
την διάρκεια των σπουδών της είτε
βρήκε την πρώτη της απασχόληση
μέσα ένα εξάμηνο από

την

αποφοίτησή της. Το ποσοστό 8,22% (6 άτομα) απασχολήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό
διάστημα από 7 έως 12 μήνες μετά την αποφοίτησή του ενώ περισσότερο από ένα χρόνο
χρειάστηκε το ποσοστό 2,74% (2 άτομα). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται ποσοστό
αποφοίτων που δεν έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 162: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση
Κατά
διεξαγωγής

την
της

περίοδο
έρευνας

οι

απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής
που συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 95,89% (70 άτομα) ενεργοί
στην αγορά εργασίας είτε ως
«Απασχολούμενος-η»

είτε

«Αυτοαπασχολούμενος-η».

ως
Το

μεγαλύτερο ποσοστό 94,52% (69
άτομα) ήταν απασχολούμενοι ενώ μόλις ένα άτομο, το 1,37% ήταν αυτοαπασχολούμενοι.
Χαμηλό είναι και το ποσοστό 4,11% (3 άτομα) των αποφοίτων βρίσκονταν σε κατάσταση
«Άνεργος-η», ενώ δεν παρατηρείται ποσοστό αποφοίτων που να βρίσκεται σε κατάσταση
«Μη ενεργός-ή».
Αναλυτικότερα,
απασχολούμενοι

–

οι
μισθωτοί

Γράφημα 163: Απασχολούμενοι –
Μισθωτοί

του

τμήματος, παρατηρείται ότι τους έχει
απορροφήσει κυρίως το Δημόσιο &
Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ) σε ποσοστό μάλιστα 95,65% (66
άτομα)

ενώ

στον

Ιδιωτικό

Τομέα

δραστηριοποιούνται 3 άτομα (4,35%).
Επίσης,

παρατηρείται

αυτοαπασχολούμενοι

-

ότι

οι

ελεύθεροι

Γράφημα 164: Λόγοι Ανεργίας

επαγγελματίες ήταν μόλις 1 άτομο, το
οποίο είχε δικό του γραφείο ως Γενικός
Ιατρός. Όσον αφορά τα άτομα που
δήλωσαν ότι ήταν άνεργοι, υποστήριξαν

Οι λόγοι ανεργίας που επέλεξαν οι άνεργοι απόφοιτοι
του τμήματος
Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας
για την ειδικότητά μου

ότι η ανεργία τους οφείλεται κυρίως
στους λόγους που αναφέρονται στο
διπλανό γράφημα (βλ. Γραφημα 164).

Άλλο

0

1

1

2

2

3

Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι απόφοιτοι μπορούσαν να επιλέξουν μέχρι τρεις απαντήσεις.
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Γράφημα 165: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Από τα 70 άτομα που
εργαζόταν, τα 69 άτομα, δηλαδή η
συντριπτική

πλειψηφία

που

ανέρχεται στο ποσοστό 98,57%,
δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πάρα πολύ» με το
αντικείμενο των σπουδών τους.
Μόλις ένα άτομο, δηλαδή το
ποσοστό 1,43% υποστήριξε ότι η
εργασία του σχετίζεται «Ούτε λίγο, ούτε πολύ» με το αντικείμενο των σπουδών του.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Ιατρικής από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό
95,89% (70 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη. Οι
συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η ικανοποίηση από την σημερινή απασχόληση των
αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό
τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, η ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τι οικονομικές
τους απολαβές.

Γράφημα 166: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με το
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Σχετικά με το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που
βιώνουν στον χώρο εργασίας τους,
οι

απόφοιτοι

του

Τμήματος

Ιατρικής δήλωσαν σε ποσοστό
68,57% (48 άτομα) ότι έμειναν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ πέντε (5)
άτομα, σε ποσοστό 7,14% είχαν
αντίθετη άποψη. Οι απόφοιτοι που διατήρησαν ουδέτερη στάση στο συγκεκριμένο ερώτημα
ήταν 17 δηλαδή το 24,29%.
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Γράφημα 167: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής Εξέλιξης.
Όσον

αφορά

δυνατότητες
εξέλιξης

τις

επαγγελματικής

που

υπάρχουν

στον

εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 81,43% (57
άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, το 17,14%
(12 άτομα) διατήρησε ουδέτερη
στάση, ενώ το 1,43% (1 άτομο)
δήλωσε ότι ήταν «Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 168: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.
Για την ανταπόκριση της τρέχουσας απασχόλησης στα προσωπικά ενδιαφέροντα και
στις δεξιότητες, οι εργαζόμενοι
απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
91,43% (64 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ η δήλωση
«Ούτε

ευχαριστημένος,

ούτε

δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε
ποσοστό 7,14% (5 άτομα). Πολύ
δυσαρεστημένος δήλωσε μόλις
ένα άτομο, δηλαδή το 1,43%.
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Γράφημα 169: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές,
παρατηρείται ότι το 50,00% (35
άτομα) των εργαζόμενων απόφοιτων
του τμήματος δήλωσε ότι ήταν «Ούτε
ευχαριστημένος,

ούτε

δυσαρεστημένος». Το 32,86%
άτομα)

δήλωσε

ευχαριστημένο

ότι
ή

(23

έμεινε
πολύ

ευχαριστημένο από τις οικονομικές
αποδοχές που είχε από την τρέχουσα εργασία του ενώ το ποσοστό 17,14% (12 άτομο)
δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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5.10.

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα 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, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως
την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση
κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο
Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 170: Φύλο.
Το Τμήμα Ιστορίας και
Εθνολογίας για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 είχε συνολικά
εκατόν είκοσι πέντε (125 άτομα)
απόφοιτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, εκ των οποίων το
63,20%,

δηλαδή

εβδομήντα

εννιά

(79)

απόφοιτοι,

συμμετείχαν στο δείγμα της
παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους εβδομήντα εννιά απόφοιτους, οι πενήντα δυο
(65,82%) είναι γυναίκες και οι είκοσι επτά (34,18%) είναι άντρες (βλ. Γράφημα 170 – Πίνακα
35)

Valid

Άνδρας

Frequency
27

Percent
34,2

Valid
Percent
34,18

Cumulative
Percent
34,2

Γυναίκα

52

65,8

65,82

100,0

Total

79

100,0

100,00

Πίνακας 35: Φύλο.

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό
προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 171: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,
πλειοψηφία

παρατηρείται
των

ότι

αποφοίτων

η
του

Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, σε
ποσοστό 67,09% (53 άτομα), έμεινε
ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη,
ενώ δεκαεπτά άτομα, σε ποσοστό
21,52%, διατήρησαν ουδέτερη στάση.
Το χαμηλότερο ποσοστό 11,39% (9 άτομα) παρατηρείται στους απόφοιτους που έμειναν
δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 172: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα (βλ. Γράφημα
172) παρατηρείται ομοίως, ότι η
πλειοψηφία των αποφοίτων του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, σε
ποσοστό 67,09% (53 άτομα), σχετικά
με τις δηλώσεις για το Διδακτικό
Προσωπικό, έμεινε ευχαριστημένη ή
πολύ ευχαριστημένη, ενώ μόλις τρεις
απόφοιτοι του τμήματος, το 3,80%
είχε διαφορετική άποψη. Οι απόφοιτοι που εξέφρασαν ουδέτερη άποψη ήταν είκοσι τρεις
(23), δηλαδή το 29,11%.
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Γράφημα 173: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για τις λειτουργικές υποδομές
του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας,
το ποσοστό των αποφοίτων που δήλωσε
ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο
ανέρχεται στο 26,58% (21 άτομα), ενώ το
32,91% (26 άτομα) είχε αντίθετη άποψη.
Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 40,51%
(32

άτομα)

των

αποφοίτων

που

διατήρησε ουδέτερη στάση.

Γράφημα 174: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη του Τμήματος, οι απόφοιτοι
που συμμετείχαν στο δείγμα δήλωσαν
σε ποσοστό 69,63% (55 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι
ενώ οκτώ απόφοιτοι, δηλαδή
10,12%,

δήλωσαν

δυσαρεστημένοι
δυσαρεστημένοι.

το

ότι

ήταν

ή

πολύ

Ουδέτερη

στάση

διατήρησε το ποσοστό 20,25% (16 άτομα).
N

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,8101

Τυπική
Απόκλιση
1,09867

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

79

Minimum
1,00

79

2,00

5,00

3,8987

0,84117

Λειτουργικές Υποδομές

79

1,00

5,00

2,9367

1,06629

Διοικητική Υποστήριξη

79

1,00

5,00

3,8861

1,09764

Πίνακας 36: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 36, οι απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
έμειναν ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των
απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με εξαίρεση τον μέσο όρο
για τις Λειτουργικές Υποδομές, ο οποίος πλησιάζει στην απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος
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ούτε δυσαρεστημένος». Στις περισσότερες παραμέτρους του επιπέδου Ικανοποίησης της
φοίτησης παρατηρούνται υψηλές αποκλίσεις, δηλώνοντας έτσι την εκτεταμένη διασπορά
των απαντήσεων. Εντούτοις, για το Διδακτικό Προσωπικό η τιμή της τυπικής απόκλισης
φανερώνει την περιορισμένη διασπορά

Γράφημα 175: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη.
Το ποσοστό 56,96% (45
άτομα)

των

αποφοίτων

του

τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
που συμμετείχε στο δείγμα, έμεινε
στον βασικό προπτυχιακό τίτλο
σπουδών, ενώ το 43,04%, δηλαδή
34 άτομα, συνέχισε τις σπουδές του
σε ανώτερο επίπεδο, εκ του οποίου
το ποσοστό 2,53% (2 άτομα) είχε
ολοκληρώσει ή βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 176: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.
Οι απόφοιτοι του τμήματος
που συμμετείχαν στην μελέτη, σε
ποσοστό 56,97% (45 άτομα) είτε
εργάζονταν κατά την διάρκεια των
σπουδών τους είτε βρήκαν την
πρώτη τους εργασία μέσα σε έξι
μήνες από την αποφοίτησή τους.
Το ποσοστό 13,92% (11 άτομα)
βρήκε εργασία το χρονικό διάστημα
από 7 έως 12 μήνες ενώ το 22,78% (18 άτομα) χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο. Ωστόσο,
υπήρξαν πέντε άτομα (6,33%) που δεν είχαν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 177: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση
Κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων της
έρευνας, οι απόφοιτοι του τμήματος
Ιστορίας

και

Εθνολογίας

που

συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 75,95% (60 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η». Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών
ήταν 64,56% (51 άτομα) ενώ το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων
επαγγελματιών ήταν 11,39% (9 άτομα). Το ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν σε
κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν 24,05%, δηλαδή 19 άτομα, εκ των
οποίων 14 ήταν άνεργοι και 5 μη ενεργοί. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι η διάρκεια της
ανεργίας των αποφοίτων ήταν μέχρι 12 μήνες για 7 άτομα και άνω των 12 μηνών για άλλα 7
άτομα. Επίσης, οι μη ενεργοί απόφοιτοι υποστήριξαν ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν
δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας είναι «Οικογενειακές υποχρεώσεις» και «Σπουδές
σε εξέλιξη».

Αναλυτικότερα,
απασχολούμενοι

–

οι
μισθωτοί

του

κυρίως

στον

τμήματος, εργάζονται

Γράφημα 178: Απασχολούμενοι –
Μισθωτοί.

Ιδιωτικό Τομέα, σε ποσοστό 78,43% (40
άτομα), στο Δημόσιο & Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) το 15,69%
(8 άτομα) ενώ μόλις τρία άτομα 5,88%
εργάζονταν

σε

Διεθνή

Οργανισμό,

Ινστιτούτο, ΜΚΟ.
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Επίσης, παρατηρείται ότι από τους
αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους

Γράφημα 179: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

επαγγελματίες, 8 άτομα, σε ποσοστό
88,89% ξεκίνησα μόνοι τους την
επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους
ενώ μόλις 1 άτομο, το 11,11%,
συνεχίζουν

την

δράση

της

οικογενειακής επιχείρησης.

Γράφημα 180: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.

Από τα 60 άτομα που
εργαζόταν, τα 18 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό

30,00%

δραστηριοποιούνταν

σε

τομείς

που σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα
πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών τους ενώ το 6,67% (4
άτομα) σε τομείς που σχετίζονται
«Λίγο». Αξιοσημείωτο είναι το
ποσοστό 63,33% (38 άτομα) των αποφοίτων που η εργασία του δεν σχετίζεται καθόλου με
το αντικείμενο των σπουδών του
.
Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται
σε ποσοστό 75,95% (60 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη.
Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από την
σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που τους
παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 181: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται, ότι το 75,00% (45
άτομα) των εργαζόμενων αποφοίτων της
μελέτης δήλωσε ευχαριστημένο ή πολύ
ευχαριστημένο σχετικά με το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνει
στον επαγγελματικό του χώρο ενώ το
11,67% (7 άτομα) δήλωσε ότι έμεινε
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
Ουδέτερη

άποψη

εξέφρασαν

οκτώ

απόφοιτοι σε ποσοστό 13,33%.

Γράφημα 182: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες της επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής
υπάρχουν

στον

εξέλιξης

που

εργασιακό

τους

χώρο, οι απόφοιτοι δήλωσαν σε
ποσοστό 55,00% (33 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

ευχαριστημένοι,

το

21,67%

πολύ
(13

άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση,
ενώ το 23,33% (14 άτομα) ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 183: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον
αφορά την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.
Η

πλειοψηφία

των

εργαζόμενων αποφοίτων του τμήματος
σε

ποσοστό

61,66%

(37

άτομα)

υποστήριξε ότι το αντικείμενο της
σημερινής

της

απασχόλησης

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
(ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι) στα προσωπικά της
ενδιαφέροντα

και

δεξιότητες.

Η

δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 11,67% (7
άτομα) ενώ αξίζει να σημειωθεί το ποσοστό 26,67% (16 άτομα) των αποφοίτων που δήλωσε
ότι ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 184: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.

Αναφορικά

με

τις

οικονομικές αποδοχές που είχαν από
την

τρέχουσα

εργασία

τους,

παρατηρείται ότι το 56,67% (34
άτομα) των εργαζόμενων αποφοίτων
του τμήματος δήλωσε ότι ήταν
ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο. Το ποσοστό 25,00%
(15 άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση ενώ το 18,33% (11 άτομα) δήλωσε ότι ήταν
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτος 20162017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 37) το αντικείμενο απασχόλησης των
αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3

Total

9

Πίνακας 37: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.11.

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμής του Δ.Π.Θ..
Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησης των εν λόγω αποφοίτων και συγκεκριμένα
με το ΦΕΚ 124/ 03-06-2013 συγχωνεύτηκαν τα τμήματα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών
Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης, το οποίο έχει τις κατευθύνσεις: α) Πολιτικής Επιστήμης και β)
Κοινωνικής Διοίκησης στην οποία περιλαμβάνονται και οι κατευθύνσεις προχωρημένου
εξάμηνου (i) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και ii) Κοινωνικής Εργασίας.
Παρουσιάζονται, λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των
αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια
από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την
επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 185: Φύλο
Το
Διοίκησης

Τμήμα

Κοινωνικής

και

Πολιτικής

Επιστήμης για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 είχε συνολικά
τριακόσιους πενήντα εννιά (359)
απόφοιτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, εκ των οποίων
67,41%,

δηλαδή

το

διακόσιοι

σαράντα δυο (242) απόφοιτοι,
συμμετείχαν στο δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους διακόσιους
σαράντα δυο απόφοιτους οι 42 (17,36%) είναι άντρες και οι 200 (82,64%) είναι γυναίκες (βλ.
Γράφημα 185 – Πίνακα 38).

Valid

Percent
17,4

Valid
Percent
17,36

Cumulative
Percent
17,4
100,0

Άνδρας

Frequency
42

Γυναίκα

200

82,6

82,64

Total

242

100,0

100,00

Πίνακας 38: Φύλο
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Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. 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 186: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

ότι

οι

απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
δήλωσαν σε ποσοστό 61,98% (150
άτομα) ότι έμειναν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, ενώ εβδομήντα
ένα

(71) απόφοιτοι, δηλαδή το

29,34%, διατήρησαν ουδέτερη στάση. Ο απόφοιτοι που υποστήριξαν ότι έμειναν
δυσαρεστημένοι ήταν είκοσι ένα (21) άτομα, δηλαδή το ποσοστό 8,68%.

Γράφημα 187: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο

διπλανό

γράφημα

(βλ.

Γράφημα 187) παρατηρείται ότι οι
απόφοιτοι του

Τμήματος Κοινωνικής

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, σε
ποσοστό 73,97% (179 άτομα), σχετικά με
τις δηλώσεις τους για το Διδακτικό
Προσωπικό, υποστήριξαν ότι έμειναν
ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι,
πενήντα

έξι

(56)

απόφοιτοι

του

δείγματος, δηλαδή το 23,14% εξέφρασαν ουδέτερη άποψη, ενώ μόλις το 2,89% (7 άτομα)
δήλωσε ότι έμεινε δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 188: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.

Για τις λειτουργικές υποδομές
του Τμήματος, το 14,87%

των

αποφοίτων (36 άτομα) δήλωσε ότι
ήταν

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο, ενώ το 38,02% (92
άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό
47,11% (114 άτομα) των αποφοίτων
δήλωσε ότι έμεινε δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο από τις λειτουργικές υποδομές.

Γράφημα 189: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη.

Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη του τμήματος, οι απόφοιτοι
που συμμετείχαν στην μελέτη δήλωσαν
σε ποσοστό 50,83% (123 άτομα) ότι
ήταν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ σαράντα επτά (47)
απόφοιτοι, δηλαδή το 19,42% είχε
αντίθετη άποψη. Ουδέτερη άποψη
εξέφρασε το ποσοστό 29,75% (72 άτομα).

N
242

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,6529

Τυπική
Απόκλιση
0,97018

242

1,00

5,00

3,9669

0,82426

Λειτουργικές Υποδομές

242

1,00

5,00

2,5331

1,04313

Διοικητική Υποστήριξη

242

1,00

5,00

3,4215

1,06043

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Πίνακας 39: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης.
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 39, οι απόφοιτοι του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης έμειναν ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. ως προς το
Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την Αγορά Εργασίας και το Διδακτικό Προσωπικό , καθώς
ο μέσος όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», με
μικρές τυπικές αποκλίσεις. Ως προς τις Λειτουργικές Υποδομές και την Διοικητική Υποστήριξη
ο μέσος όρος των απαντήσεων πλησιάζει στην απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος ούτε
δυσαρεστημένος» ενώ οι τιμές της τυπικής απόκλισης αυτών των παραμέτρων δηλώνουν την
εκτεταμένη διασπορά των απαντήσεων.

Γράφημα 190: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη.
Όσον

αφορά

το

επίπεδο σπουδών του τμήματος
Κοινωνικής

Διοίκησης

Πολιτικής

και

Επιστήμης

παρατηρείται ότι το ποσοστό
47,93%

(116

άτομα)

των

αποφοίτων που συμμετείχαν στο
δείγμα,

έμεινε

στον

βασικό

προπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το ποσοστό 50,83%, δηλαδή 123 άτομα, των αποφοίτων που
συνέχισαν τις σπουδές τους σε μεταπτυχικό επίπεδο, ενώ το 1,24% (3 άτομα) είχε
ολοκληρώσει ή βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 191: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.

Αναφορικά

με

την

πρώτη

απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος, η πλειοψηφία σε ποσοστό
52,89% (128 άτομα) είτε εργάζονταν
κατά την διάρκεια των σπουδών της
είτε

βρήκε

την

πρώτη

της

απασχόληση μέσα ένα εξάμηνο από
την αποφοίτησή της. Το ποσοστό
18,18% (44 άτομα) απασχολήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από 7 έως 12 μήνες
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μετά την αποφοίτησή του ενώ περισσότερο από ένα χρόνο χρειάστηκε το ποσοστό 26,86%
(65 άτομα). Μόλις το 2,07% (5 άτομα) των αποφοίτων δήλωσε ότι δεν έχει εργαστεί μετά την
αποφοίτησή του.

Γράφημα 192: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.

Κατά την περίοδο διεξαγωγής των
συνεντεύξεων

της

έρευνας,

οι

απόφοιτοι του τμήματος Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης που
συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 81,41% (197 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 78,10% (189 άτομα) ενώ
το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών ήταν 3,31% (8 άτομα).
Το ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη
ενεργός-ή» ήταν 18,59%, δηλαδή 45 άτομα, εκ των οποίων 30 ήταν άνεργοι και 10 μη
ενεργοί.

Αναλυτικότερα, οι απασχολούμενοι –

Γράφημα 193: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

μισθωτοί του τμήματος, εργάζονται κυρίως
στον Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), σε ποσοστό 48,68% (92 άτομα),
στον Ιδιωτικό Τομέα το 39,68% (75 άτομα) ενώ
22 άτομα, το 11,64% εργάζονταν σε Διεθνή
Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ.
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Επίσης, παρατηρείται ότι από τους Γράφημα 194: Αυτοαπασχολούμενοι
αυτοαπασχολούμενους

-

– Ελεύθεροι Επαγγελματίες

ελεύθερους

επαγγελματίες, 4 άτομα, σε ποσοστό 50,00%
ξεκίνησαν μόνοι τους την επιχείρηση μετά την
αποφοίτησή

τους,

3

άτομα

(37,50%),

συνεχίζουν την δράση της οικογενειακής
επιχείρησης ενώ ένα μόλις άτομο (12,50%)
δήλωσε ότι προέκυψε η ιδιοκτησία της
επιχείρησης με άλλο τρόπο.

Γράφημα 195: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.

Από τα 197 άτομα που
εργαζόταν, 121 άτομα, το ποσοστό
61,43%, δραστηριοποιούνταν σε
τομείς που σχετίζονται «Πολύ» ή
«Πάρα πολύ» με το αντικείμενο
των σπουδών του και το 13,70%
(27

άτομα)

σε

τομείς

που

σχετίζονται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο,
ούτε πολύ». Τέλος, σαράντα εννιά άτομα, δηλαδή το ποσοστό 24,87%, υποστήριξαν ότι η
εργασία τους δεν σχετίζεται «Καθόλου» με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης από την τρέχουσα απασχόλησή
τους, οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 81,41% (197 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού
που συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η ικανοποίηση από την
σημερινή απασχόληση των αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που
βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, η
ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και
δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.
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Γράφημα 196: Επίπεδο Ικανοποίηση από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.

Παρατηρείται

ότι

το

ποσοστό 59,90% (118 άτομα) των
εργαζόμενων

αποφοίτων

του

δείγματος δήλωσε ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο σχετικά με το
αίσθημα

ασφάλειας

σταθερότητας που

και

βιώνει

στον

επαγγελματικό του χώρο. Ουδέτερη
στάση δήλωσε το ποσοστό 21,83%
(43 άτομα) ενώ 36 άτομα σε ποσοστό 18,27% δήλωσαν «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή
«Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 197: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης που υπάρχουν
στον εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 61,42% (121 άτομα)
ότι

είναι

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι, το 28,43% (56 άτομα)
διατήρησαν ουδέτερη στάση, ενώ το
10,15%

(20

άτομα)

ήταν

«Πολύ

Δυσαρεστημένος-η»

ή

«Δυσαρεστημένος-η».
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Γράφημα 198: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.

Για

την

ανταπόκριση

της

τρέχουσας απασχόλησης στα προσωπικά
ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες, οι
εργαζόμενοι απόφοιτοι δήλωσαν σε
ποσοστό 71,57% (141 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι
ενώ η δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος,
ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε
ποσοστό

21,83%

(43

άτομα).

Οι

απόφοιτοι που δήλωσαν ότι έμειναν «Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ δυσαρεστημένος-η»
ήταν 13 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 6,60%.

Γράφημα 199: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.

Αναφορικά με τις αποδοχές, το
65,99% (130 άτομα) των εργαζόμενων
απόφοιτων του τμήματος δήλωσε ότι
ήταν

«Ευχαριστημένος»

ευχαριστημένος».

Το

ή

«Πολύ

23,35%

(46

άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση ενώ
το

10,66%

δυσαρεστημένο

(21

άτομα)
ή

έμεινε
πολύ

δυσαρεστημένο.
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. του
ακαδημαϊκού έτος 2016-2017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 40) το
αντικείμενο απασχόλησης των αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική
συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης
σας;
ΑΓΡΟΤΗΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1

ΕΣΤΙΑΣΗ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Total

1
8

Πίνακας 40: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα 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, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια
από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την
επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 200: Φύλο

Το

Τμήμα

Μηχανικών

Παραγωγής και Διοίκησης για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχε
συνολικά ογδόντα επτά (87)
απόφοιτους, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Γραμματείας του
Τμήματος, εκ των οποίων το
82,76%, δηλαδή εβδομήντα δυο
(72) απόφοιτοι, συμμετείχε στο
δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους εβδομήντα δυο απόφοιτους οι 44
(61,11%) είναι άντρες και οι 28 (38,89%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 185 – Πίνακα 38).

Valid

Άνδρας

Frequency
44

Percent
61,1

Valid
Percent
61,11

Cumulative
Percent
61,1

Γυναίκα
Total

28
72

38,9
100,0

38,89
100,00

100,0

Πίνακας 41: Φύλο
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Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. 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 201: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση
με

την

αγορά

εργασίας,

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία
των αποφοίτων του Τμήματος
Μηχανικών

Παραγωγής

και

Διοίκησης δήλωσε σε ποσοστό
80,55% (58 άτομα) ότι έμεινε
ευχαριστημένη

ή

πολύ

ευχαριστημένη, ενώ δώδεκα (12) απόφοιτοι, δηλαδή το 16,67% εξέφρασαν ουδέτερη
άποψη. Οι απόφοιτοι που υποστήριξαν ότι έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν μόλις δυο (2
άτομα), δηλαδή το ποσοστό 2,78%.

Γράφημα 202: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα

202)

παρατηρείται

ομοίως ότι η πλειοψηφία των
αποφοίτων

του

Τμήματος

Μηχανικών

Παραγωγής

και

Διοίκησης σε ποσοστό 77,78% (56
άτομα), σχετικά με τις δηλώσεις
τους για το Διδακτικό Προσωπικό,
υποστήριξε

ότι

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη ενώ οι απόφοιτοι που διατήρησαν ουδέτερη στάση
ήταν δεκαέξι (16), δηλαδή το 22,22%. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρουσιάζεται ποσοστό
αποφοίτων που να έμεινε δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 203: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για

τις

υποδομές

του

λειτουργικές
Τμήματος,

παρατηρείται ότι το 54,17% των
αποφοίτων (39 άτομα) δήλωσε
ότι ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ
δυσαρεστημένο και το 43,06%
(31 άτομα) είχε ουδέτερη άποψη.
Μόλις το 2,78% (2άτομα) δήλωσε
ότι έμεινε ευχαριστημένο από τις
λειτουργικές υποδομές.

Γράφημα 204: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.

Όσον αφορά τη Διοικητική
Υποστήριξη του Τμήματος, οι απόφοιτοι
που

συμμετείχαν

συντριπτική

στο δείγμα, σε

πλειοψηφία

και

συγκεκριμένα σε ποσοστό 88,89% (64
άτομα),

δήλωσαν

ότι

ήταν

ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι
ενώ το ποσοστό 4,17% (3 άτομα) είχε
αντίθετη άποψη. Ουδέτερη στάση διατήρησε το ποσοστό 6,94% (5 άτομα).

N

Maximum
5,00

Μέση τιμή
των
απαντήσεων
3,9861

Τυπική
Απόκλιση
0,70197

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας

72

Minimum
2,00

Διδακτικό Προσωπικό

72

3,00

5,00

4,0139

0,68161

Λειτουργικές Υποδομές

72

1,00

4,00

2,3750

0,72067

Διοικητική Υποστήριξη

72

1,00

5,00

4,2222

0,80879

Πίνακας 42: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης.
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 42, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο
μέσος όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με
εξαίρεση όμως το μέσο όρο των απαντήσεων για τις Λειτουργικές Υποδομές, ο οποίος
πλησιάζει την απάντηση «Δυσαρεστημένος». Επίσης, παρατηρούνται σε όλες τις
παραμέτρους μικρές αποκλίσεις, διαπιστώνοντας έτσι την περιορισμένη διασπορά των
απαντήσεων.

Γράφημα 205: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη.
Το ποσοστό 44,44% (32
άτομα)

των

αποφοίτων

του

τμήματος Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης που συμμετείχε στο
δείγμα, έμεινε στον βασικό τίτλο
σπουδών, ενώ το 55,56%, δηλαδή
40 άτομα, συνέχισε τις σπουδές
του

σε

ανώτερο

Συγκεκριμένα,

το

επίπεδο.

45,83%

(33

άτομα) συνέχισαν σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 8,33% (6 άτομα) σε διδακτορικό επίπεδο και το
1,40% (1άτομο) μεταδιδακτορικό επίπεδο.

Γράφημα 206: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
εργασίας.
Οι απόφοιτοι του τμήματος που
συμμετείχαν στην μελέτη, σε ποσοστό
86,11% (62 άτομα) είτε εργάζονταν κατά
την διάρκεια των σπουδών τους είτε
βρήκαν την πρώτη τους εργασία μέσα σε
έξι μήνες από την αποφοίτησή τους. Το
ποσοστό 4,17% (3 άτομα) βρήκε εργασία
το χρονικό διάστημα από 7 έως 12 μήνες
ενώ το 9,72% (7 άτομα) χρειάστηκε πάνω
από ένα χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται ποσοστό αποφοίτων που δεν έχει
εργαστεί μετά την αποφοίτησή του.
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Γράφημα 207: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων της έρευνας, οι
απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής

και

Διοίκησης

που

συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 95,83% (69 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 84,72% (61 άτομα) ενώ
το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών 11,11% (8 άτομα). Το
ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργόςή» ήταν 4,17%, δηλαδή 3 άτομα, εκ των οποίων 1 ήταν άνεργος και 2 μη ενεργοί.

Αναλυτικότερα, οι απασχολούμενοι
– μισθωτοί του τμήματος εργάζονται ως επί

Γράφημα 208: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

των πλείστων στον Ιδιωτικό Τομέα, σε
ποσοστό 85,25% (52 άτομα), στο Δημόσιο &
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) το
11,47% (7 άτομα) ενώ δυο άτομα, το 3,28%
εργάζονταν σε Διεθνή Οργανισμό, Ινστιτούτο,
ΜΚΟ.

Από τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες 3 άτομα (37,50%)
συνέχισαν την δράση της οικογενειακής

Γράφημα 209: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες

επιχείρησης ενώ 5 άτομα (62,50%) ιδρύσαν
τη

δικής

τους

επιχείρηση

μετά

την

αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 210: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.

Από τα 69 άτομα που
εργαζόταν, τα 51 άτομα, δηλαδή
το

ποσοστό

73,92%

δραστηριοποιούνταν σε τομείς
που σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα
πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών τους ενώ το 26,08% (18
άτομα) σε τομείς που σχετίζονται
«Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε πολύ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται ποσοστό αποφοίτων που η εργασία του δεν
σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο των σπουδών του.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι
οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 95,83% (69 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που
συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός ικανοποίησης
των αποφοίτων από την σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής
εξέλιξης που τους παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 211: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται,
συντριπτική
εργαζόμενων

ότι

η

πλειοψηφία

των

αποφοίτων

της

μελέτης και συγκεκριμένα το
94,21% (65 άτομα) δήλωσε ότι
έμεινε ευχαριστημένη ή πολύ
ευχαριστημένη σχετικά με το
αίσθημα ασφάλειας και
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σταθερότητας που βιώνει στον επαγγελματικό της χώρο ενώ μόλις ένα άτομο, το 1,45%
δήλωσε ότι έμεινε δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο. Ουδέτερη άποψη εξέφρασαν 3
απόφοιτοι σε ποσοστό 4,35%.

Γράφημα 212: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.
Όσον

αφορά

δυνατότητες
εξέλιξης

τις

επαγγελματικής

που

υπάρχουν

στον

εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 86,96% (60
άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, το 8,70% (6
άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση,
ενώ το 4,35% (3 άτομα) ήταν
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 213: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος σε ποσοστό 91,30% (63
άτομα)

υποστήριξε

αντικείμενο

της

ότι

το

σημερινής

της

απασχόλησης ανταποκρίνεται σε
μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι ή
πολύ

ευχαριστημένοι)

στα

προσωπικά της ενδιαφέροντα και
δεξιότητες. Η δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε
ποσοστό 5,80% (4 άτομα) ενώ μόλις το 2,90% (2 άτομα) των αποφοίτων που δήλωσε ότι ήταν
δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 214: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Αναφορικά

με

τις

οικονομικές αποδοχές που είχαν
από την τρέχουσα εργασία τους,
παρατηρείται ότι το 72,46% (50
άτομα)

των

εργαζόμενων

αποφοίτων του τμήματος δήλωσε
ότι ήταν ευχαριστημένο ή πολύ
ευχαριστημένο.

Το

ποσοστό

23,19% (16 άτομα) διατήρησε
ουδέτερη στάση ενώ το 4,35% (3 άτομα) δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακας 43) το αντικείμενο
απασχόλησης των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική
συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
(SAP)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Total

1
1
8

Πίνακας 43: Αντικείμενο επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.13.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν
τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές
τους στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους
έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους
κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται,
τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 215: Φύλο

Το Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος

για

το

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
είχε συνολικά σαράντα δυο
(42) απόφοιτους, σύμφωνα
με

τα

δεδομένα

της

Γραμματείας του Τμήματος,
εκ των οποίων το 78,57%,
δηλαδή τριάντα τρεις (33)
απόφοιτοι, συμμετείχε στο
δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους τριάντα τρεις απόφοιτους οι 16
(48,48%) είναι άντρες και οι 17 (51,52%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 215 – Πίνακα 44).

Valid

Άνδρας
Γυναίκα
Total

Frequency
16
17

Percent
48,5
51,5

Valid
Percent
48,48
51,52

33

100,0

100,00

Cumulative
Percent
48,5
100,0

Πίνακας 44: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό
προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 216: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση
με

την

αγορά

εργασίας

παρατηρείται, ότι οι απόφοιτοι
του

Τμήματος

Περιβάλλοντος,

Μηχανικών
δήλωσαν

σε

ποσοστό 63,64% (21 άτομα) ότι
έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι, ενώ έντεκα (11)
απόφοιτοι, δηλαδή το 33,33% εξέφρασαν ουδέτερη άποψη. Μόλις ένας απόφοιτος (3,03%)
υποστήριξε ότι έμεινε δυσαρεστημένος.

Γράφημα 217: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα

217)

παρατηρείται

ομοίως ότι οι απόφοιτοι του
Τμήματος που συμμετείχαν στο
δείγμα, σε ποσοστό 69,70% (23
άτομα), σχετικά με τις δηλώσεις για
το

Διδακτικό

υποστήριξαν

Προσωπικό,
ότι

έμειναν

ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι ενώ οι απόφοιτοι που διατήρησαν ουδέτερη στάση
ήταν εννιά (9), δηλαδή το 27,27%. Μόλις ένας απόφοιτος, σε ποσοστό 3,03%, υποστήριξε ότι
έμεινε δυσαρεστημένος.
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Γράφημα 218: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές

Για τις λειτουργικές υποδομές
του Τμήματος, παρατηρείται ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων
του δείγματος, σε ποσοστό 48,48%
(16 άτομα), διατήρησε ούδετερη
στάση.

Εννιά

άτομα

(27,27%)

δήλωσαν ότι έμειναν ευχαριστημένοι
ενώ οκτώ άτομα (24,25%) ήταν
δυσαρεστημένοι

ή

πολύ

δυσαρεστημένοι από τις λειτουργικές υποδομές.

Γράφημα 219: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον

αφορά

την

Διοικητική

Υποστήριξη του Τμήματος, οι απόφοιτοι
που συμμετείχαν στο δείγμα δήλωσαν σε
ποσοστό 75,76% (25 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι
ενώ τέσσερα άτομα, δηλαδή το 12,12%,
δήλωσαν ότι ήταν δυσαρεστημένοι ή πολύ
δυσαρεστημένοι. Το ίδιο ποσοστό (12,12%
- 4 άτομα) παρατηρείται και μεταξύ των ατόμων που διατήρησαν ουδέτερη στάση.

N
33

Minimum
2,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,7576

Τυπική
Απόκλιση
0,75126

33

2,00

5,00

3,8182

0,72692

Λειτουργικές Υποδομές

33

1,00

4,00

2,9697

0,84723

Διοικητική Υποστήριξη

33

1,00

5,00

3,8182

0,98281

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Πίνακας 45: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σ ε λ ί δ α 137 | 210

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τον Πίνακα 45, οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος,
έμειναν ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των
απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με εξαίρεση το επίπεδο
ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές όπου πλησιάζει την απάντηση «Ούτε
ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος». Ωστόσο σε όλες τις παραμέτρους του επιπέδου
Ικανοποίησης, οι απαντήσεις των αποφοίτων παρουσιάζουν σχετικά περιορισμένη
διασπορά, όπως και διαπιστώνεται από τις τιμές της τυπικής απόκλισης.

Γράφημα 220: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Σχετικά

με

το

ανώτατο

επίπεδο σπουδών των αποφοίτων
που συμμετείχαν στο δείγμα του
τμήματος

Μηχανικών

Περιβάλλοντος παρατηρείται, ότι
30,30% (10 άτομα), έμειναν στον
βασικό προπτυχιακό τίτλο σπουδών,
ενώ το 69,70%, δηλαδή 23 άτομα,
συνέχισε

τις

σπουδές

του

σε

ανώτερο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 63,64% (21 άτομα) συνέχισε σε μεταπτυχιακό
επίπεδο ενώ το 6,06% (2 άτομα) σε διδακτορικό επίπεδο.

Γράφημα 221: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.

Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος, οι συμμετέχοντες στο
δείγμα, σε ποσοστό 63,64% (21
άτομα) είτε εργάζονταν κατά την
διάρκεια των σπουδών τους είτε
βρήκαν

την

πρώτη

τους

απασχόληση μέσα ένα εξάμηνο από
την αποφοίτησή τους ενώ το
ποσοστό 21,21% (7 άτομα) απασχολήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από 7 έως
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12 μήνες. Το ποσοστό 15,15%, δηλαδή 5 άτομα, παρουσιάζεται μεταξύ των αποφοίτων που
χρειάστηκαν περισσότερο από ένα χρόνο από την αποφοίτηση τους για να βρουν την πρώτη
τους εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται ποσοστό αποφοίτων που δήλωσε ότι
δεν έχει εργαστεί μετά την αποφοίτησή του.

Γράφημα 222: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση

Κατά την περίοδο διεξαγωγής των
συνεντεύξεων της έρευνας, οι απόφοιτοι
του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
που συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 87,88% (29 άτομα) ενεργοί στην
αγορά

εργασίας

είτε

ως

«Απασχολούμενος-η»

είτε

ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 78,79% (26 άτομα) ενώ
το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων Επαγγελματιών ήταν 9,09% (3 άτομα).
Το ποσοστό των αποφοίτων που βρισκόταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη
ενεργός-η ήταν 12,12%, δηλαδή 4 άτομα, εκ των οποίων τα τρία ήταν άνεργοι και το ένα μη
ενεργός-ή.

Γράφημα 223: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

Αναλυτικότερα,
απασχολούμενοι
τμήματος,

–

εργάζονται

οι
μισθωτοί

του

κυρίως

στον

Ιδιωτικό Τομέα σε ποσοστό 92,31% (24
άτομα) ενώ στο Δημόσιο & Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) εργάζεται
το 7,69% (2 άτομα). Επίσης, όπως
φαίνεται και στον Πίνακα 46, από τους
Η Επιχείρηση των Αυτοαπασχολούμενων είναι:

αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους
επαγγελματίες,

ένας

απόφοιτος

συνέχισε την δράση της οικογενειακής
επιχείρησης

ενώ

δύο

άτομα

δημιουργήσαν την δική τους επιχείρηση

Valid

Valid
Cumulativ
Percent e Percent
33,33
33,3

Frequency
1

Percent
33,33

Επιχείρηση που ξεκινήσατε μόνος-η
σας μετά την αποφοίτησή σας

2

66,67

66,67

Total

3

100,00

100,00

Συνέχεια της οικογενειακής
επιχείρησης

100,0

Πίνακας 46: Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι
Επαγγελματίες.

μετά την αποφοίτησή τους.
Σ ε λ ί δ α 139 | 210

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γράφημα 224: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.

Από τα 29 άτομα που εργαζόταν, τα
19

άτομα,

το

ποσοστό

65,51%,

δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» με
το αντικείμενο των σπουδών του και το
57,59% (8 άτομα) σε τομείς που
σχετίζονται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε
πολύ».

Μόλις 2 άτομα, δηλαδή το

ποσοστό 6,90%, υποστήριξαν ότι η εργασία τους δεν σχετίζεται «Καθόλου» με το αντικείμενο
των σπουδών τους.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι
βρίσκονται σε ποσοστό 87,88% (29 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε
στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η ικανοποίηση από την σημερινή
απασχόληση των αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, η
ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και
δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 225: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.

Παρατηρείται, ότι η συντριπτική
πλειψηφία

των

αποφοίτων

σε

ποσοστό 89,65% (26 άτομα) των
εργαζόμενων

αποφοίτων

του

δείγματος δήλωσε ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο σχετικά με το
αίσθημα
σταθερότητας

ασφάλειας
που

βιώνει

και
στον

επαγγελματικό του χώρο. Ουδέτερη
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στάση διατήρησε μόλις ένα άτομο (3,45%) ενώ 2 απόφοιτοι (6,90%) δήλωσαν
«Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 226: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες της επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσον

αφορά

δυνατότητες
εξέλιξης

επαγγελματικής

που

εργασιακό

τις

υπάρχουν

τους

στον

χώρο,

οι

απόφοιτοι δήλωσαν ομοίως σε
πλειοψηφία 86,21% (25 άτομα)
ότι ήταν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι ενώ το 13,79% (4
άτομα) υποστήριξαν ότι έμειναν
δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 227: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.

Για την ανταπόκριση της
τρέχουσας

απασχόλησης

στα

προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητες,

οι

εργαζόμενοι

απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
75,86% (22 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ η δήλωση
«Ούτε

ευχαριστημένος,

ούτε

δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 13,79% (4 άτομα). Οι απόφοιτοι που δήλωσαν ότι
έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν 3 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 10,35%.
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Γράφημα 228: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές, το
86,21%

(25

εργαζόμενων
τμήματος

άτομα)

των

απόφοιτων

του

δήλωσε

«Ευχαριστημένος»

ότι
ή

ήταν
«Πολύ

ευχαριστημένος» ενώ το 13,79%
(4 άτομα) διατήρησε ουδέτερη
στάση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι
δεν

παρατηρείται

ποσοστό

αποφοίτων που δήλωσαν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι από τις αποδοχές που
λαμβάνουν στην σημερινή τους εργασία.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτος
2016-2017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 47) το αντικείμενο απασχόλησης
των αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1
1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
1
Total

3

Πίνακας 47: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.14.

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα 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, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την
αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την
επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 229: Φύλο

Το

Τμήμα

Μοριακής

Βιολογίας και Γενετικής για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχε
συνολικά εβδομήντα δυο (72
άτομα) απόφοιτους, σύμφωνα
με τα δεδομένα της Γραμματείας
του Τμήματος, εκ των οποίων το
54,17%, δηλαδή τριάντα εννιά
(39) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα της παρούσας μελέτης
απορρόφησης. Από τους τριάντα εννιά απόφοιτους, οι τριάντα δυο (82,05%) είναι γυναίκες
και οι εφτά (17,95%) είναι άντρες (βλ. Γράφημα 229 – Πίνακα 48).

Valid

Άνδρας

Frequency
7

Percent
17,9

Valid
Percent
17,95

Cumulative
Percent
17,9

Γυναίκα

32

82,1

82,05

100,0

Total

39

100,0

100,00

Πίνακας 48: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της μελέτης
από τις σπουδές τους στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό
προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 230: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα

Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

συντρηπτική

ότι

πλειοψηφία

η
των

αποφοίτων του Τμήματος Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, σε ποσοστό
84,62%

(33

άτομα),

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη,
ενώ τέσσερα άτομα, σε ποσοστό 10,26%, διατήρησαν ουδέτερη στάση. Μόλις το 5,12% (2
άτομα) υποστήριξαν ότι έμεινε «Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 231: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα
ομοίως

231)
ότι

παρατηρείται
η

συντριπτική

πλειοψηφία των αποφοίτων του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, σε ποσοστό 87,18% (34
άτομα), σχετικά με τις δηλώσεις για
το Διδακτικό Προσωπικό, έμεινε
ευχαριστημένη

ή

πολύ

ευχαριστημένη, ενώ μόλις δυο απόφοιτοι του τμήματος, το 5,13% δήλωσαν δυσαρεστημένοι.
Οι απόφοιτοι που εξέφρασαν ουδέτερη άποψη ήταν τρείς, δηλαδή το 7,69%.
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Γράφημα 232: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.

Για τις λειτουργικές υποδομές
του τμήματος Μοριακής Βιολογίας
και Γενετικής, το ποσοστό των
αποφοίτων

που

ευχαριστημένο

δήλωσε
ή

ευχαριστημένο

πολύ

ανέρχεται

στο

51,28% (20 άτομα), ενώ μόλις το
5,13% (2 άτομα) είχε αντίθετη
άποψη. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 43,59% (17 άτομα) των αποφοίτων που διατήρησε
ουδέτερη στάση.

Γράφημα 233: Επίπεδο Ικανοποίησης από την Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη

του

Τμήματος,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στο
δείγμα δήλωσαν σε ποσοστό 64,10%
(25 άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι ενώ μόλις
τρείς απόφοιτοι, δηλαδή το 7,69%,
δήλωσαν ότι ήταν δυσαρεστημένοι.
Ουδέτερη

στάση

διατήρησε

το

ποσοστό 28,21% (11 άτομα).

N
39

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή
των
απαντήσεων
3,9487

39

2,00

5,00

4,0000

0,68825

Λειτουργικές Υποδομές

39

1,00

5,00

3,6923

0,97748

Διοικητική Υποστήριξη

39

2,00

5,00

3,7692

0,87243

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Τυπική
Απόκλιση
0,79302

Πίνακας 49: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής.
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 49, οι απόφοιτοι του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος
όρος των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η». Επίσης, οι
απαντήσεις των αποφοίτων παρουσιάζουν περιορισμένη διασπορά, όπως και διαπιστώνεται
από τις τιμές της τυπικής απόκλισης.

Γράφημα 234: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Σχετικά

με

το

ανώτατο

επίπεδο σπουδών των αποφοίτων
που συμμετείχαν στο δείγμα, του
τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής παρατηρείται, ότι μόλις
το 5,13% (2 άτομα), έμεινε στον
βασικό τίτλο σπουδών, ενώ το
94,87%,

δηλαδή

37

άτομα,

συνέχισε τις σπουδές του σε ανώτερο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 48,72% (19 άτομα)
συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το 43,59% (17 άτομα) σε διδακτορικό επίπεδο ενώ το
2,56% (1 άτομο) σε μεταδιδακτορικό επίπεδο.

Γράφημα 235: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.
Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος, οι συμμετέχοντες στο
δείγμα, σε ποσοστό 41,02% (16
άτομα) είτε εργάζονταν κατά την
διάρκεια των σπουδών τους είτε
βρήκαν

την

πρώτη

τους

απασχόληση μέσα ένα εξάμηνο
από την αποφοίτησή τους ενώ το
ποσοστό 23,08% (9 άτομα) απασχολήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από 7 έως
12 μήνες. Το ίδιο ποσοστό (23,08%), δηλαδή 9 άτομα, παρουσιάζεται και στους απόφοιτους
που χρειάστηκαν περισσότερο από ένα χρόνο από την αποφοίτηση τους για να βρουν την
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πρώτη τους εργασία ενώ το 12,82% (5 άτομα) των αποφοίτων δήλωσε ότι δεν έχει εργαστεί
μετά την αποφοίτησή του.

Γράφημα 236: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.

Κατά

την

περίοδο

διεξαγωγής των συνεντεύξεων της
έρευνας, οι απόφοιτοι του τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που
συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 76,93% (30 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 66,67% (26 άτομα) ενώ
το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων Επαγγελματιών ήταν 10,26% (4 άτομα).
Το ποσοστό των αποφοίτων που βρισκόταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη
ενεργός-η ήταν 23,07%, δηλαδή 9 άτομα, εκ των οποίων το ένα (1) ήταν άνεργος-η και τα 8
μη ενεργοί. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι οι οκτώ μη ενεργοί απόφοιτοι, δήλωσαν
ότι η επαγγελματική τους κατάσταση οφείλεται σε σπουδές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτικότερα,
απασχολούμενοι

–

οι
μισθωτοί

του

Γράφημα 237: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

τμήματος, εργάζονται κυρίως στον Ιδιωτικό
Τομέα σε ποσοστό 57,69% (15 άτομα). Στο
Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ) εργάζεται το 34,62% (9 άτομα), ενώ 2
άτομα (7,69%)

εργάζονταν σε Διεθνή

Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ.
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Επίσης, παρατηρείται ότι από τους
αυτοαπασχολούμενους

-

Γράφημα 238: Αυτοαπασχολούμενοι
– Ελεύθεροι Επαγγελματίες.
ελεύθερους

επαγγελματίες, 2 άτομα (50,00%) ξεκίνησαν μόνοι
τους την επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους
και άλλα δύο άτομα (50,00%) δήλωσαν ότι η
ιδιοκτησία της επιχείρησής τους προέκυψε με
κάποιο άλλο τρόπο που δεν σχετίζεται με την
συνέχεια οικογενειακής εταιρίας αλλά ούτε και με
εταιρία που ξεκίνησαν μόνοι τους.

Γράφημα 239: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Από τα 39 άτομα που
εργαζόταν,
ποσοστό

τα

25

άτομα,

το

83,34%,

δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα πολύ»
με το αντικείμενο των σπουδών του
και το 10,00% (3 άτομα) σε τομείς
που σχετίζονται «Ούτε λίγο, ούτε
πολύ». Μόλις δυο άτομα, δηλαδή
το ποσοστό 6,67%, υποστήριξαν ότι η εργασία τους δεν σχετίζεται «Καθόλου» με το
αντικείμενο των σπουδών τους.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι
βρίσκονται σε ποσοστό 76,93% (30 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε
στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η ικανοποίηση από την σημερινή
απασχόληση των αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
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στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, η
ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και
δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 240: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.

Παρατηρείται, ότι το ποσοστό
70,00% (21 άτομα) των εργαζόμενων
αποφοίτων του δείγματος δήλωσε
ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο
σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνει

στον

επαγγελματικό του χώρο. Ουδέτερη
στάση δήλωσε το ποσοστό 10,00% (3
άτομα) ενώ 6 άτομα σε ποσοστό 20,00%
δήλωσαν «Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 241: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
Όσον

αφορά

δυνατότητες
εξέλιξης

τις

επαγγελματικής

που

υπάρχουν

στον

εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 60,00% (18
άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, το 26,67% (8
άτομα)

διατήρησαν

ουδέτερη

στάση, ενώ το 13,33% (4 άτομα)
ήταν «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή «Δυσαρεστημένος-η».
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Γράφημα 242: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.
Για

την

τρέχουσας

ανταπόκριση

της

απασχόλησης

προσωπικά

ενδιαφέροντα

στα
και

στις

δεξιότητες, οι εργαζόμενοι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 76,67% (23 άτομα)
ότι

ήταν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ η δήλωση «Ούτε
ευχαριστημένος,

ούτε

δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 13,33% (4 άτομα). Οι απόφοιτοι που δήλωσαν ότι
έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν 3 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 10,00%.

Γράφημα 243: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.

Αναφορικά με τις αποδοχές,
το

53,34%

εργαζόμενων
τμήματος

(16

άτομα)

των

απόφοιτων
δήλωσε

«Ευχαριστημένος»
ευχαριστημένος».

ότι
ή

Το

του
ήταν
«Πολύ

23,33%

(7

άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση
ενώ το ίδιο ποσοστό (23,33% - 7
άτομα) παρουσιάζεται και στους
απόφοιτους που έμειναν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού
έτος 2016-2017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 50) το αντικείμενο
απασχόλησης των αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη
με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
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Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΑΠΘ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

1
1

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Tota l

1
4

Πίνακας 50: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.15.

Τμήμα Νομικής

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα αποτελέσματα της
έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, το
επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της
πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο
διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι,
συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ
των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 244: Φύλο
Το Τμήμα Νομικής για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχε
συνολικά

τετρακόσιους

εβδομήνα ένα (471) απόφοιτους,
σύμφωνα με τα δεδομένα της
Γραμματείας του Τμήματος, εκ
των οποίων το 54,78%, δηλαδή
διακόσιοι πενήντα οκτώ (258)
απόφοιτοι,

συμμετείχαν

στο

δείγμα της παρούσας μελέτης
απορρόφησης. Από τους διακόσιους πενήντα οκτώ απόφοιτους, οι εκατόν εβδομήντα επτά
(68,60%) είναι γυναίκες και οι ογδόντα ένα (31,40%) είναι άντρες (βλ. Γράφημα 244 – Πίνακα
51).

Valid

Άνδρας

Frequency
81

Percent
31,4

Valid
Percent
31,40

Cumulative
Percent
31,4

Γυναίκα

177

68,6

68,60

100,0

Total

258

100,0

100,00

Πίνακας 51: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της μελέτης
από τις σπουδές τους στο Τμήμα Νομικής. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την
ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές
υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 245: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

πλειοψηφία
Τμήματος
78,69%

των

αποφοίτων

Νομικής,
(203

ότι

σε

η
του

ποσοστό

άτομα),

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη,
ενώ σαράντα πέντε άτομα, σε ποσοστό
17,44%, διατήρησαν ουδέτερη στάση.
Μόλις το 3,87% (10 άτομα) υποστήριξαν ότι έμεινε «Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ
δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 246: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικο Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα (βλ. Γράφημα
246)

παρατηρείται

πλειοψηφία

των

ομοίως

ότι

αποφοίτων

η
του

Τμήματος Νομικής, σε ποσοστό 76,35%
(197 άτομα), σχετικά με τις δηλώσεις για
το

Διδακτικό

Προσωπικό,

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη,
ενώ

μόλις

πέντε

απόφοιτοι

του

τμήματος, το 1,94%, είχαν αντίθετη
άποψη. Οι απόφοιτοι που διατήρησαν ουδέτερη στάση ήταν πενήντα έξι (56), δηλαδή το
21,71%.
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Γράφημα 247: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για τις λειτουργικές υποδομές του
τμήματος Νομικής, το ποσοστό των
αποφοίτων που δήλωσε ευχαριστημένο
ή πολύ ευχαριστημένο ανέρχεται στο
37,21% (96 άτομα), ενώ το 24,42% (63
άτομα)

είχε

αντίθετη

άποψη.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 38,37%
(99

άτομα)

των

αποφοίτων

που

διατήρησε ουδέτερη στάση.

Γράφημα 248: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον αφορά την Διοικητική
Υποστήριξη

του

Τμήματος,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στο
δείγμα δήλωσαν σε ποσοστό 47,67%
(123

άτομα)

ευχαριστημένοι

ότι

ήταν

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ πενήντα ένα
απόφοιτοι, δηλαδή το

19,77%,

δήλωσαν ότι ήταν δυσαρεστημένοι.
Ουδέτερη στάση διατήρησε το ποσοστό 32,56% (84 άτομα).

N
258

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
4,0039

Τυπική
Απόκλιση
0,81091

258

1,00

5,00

3,9961

0,75629

Λειτουργικές Υποδομές

258

1,00

5,00

3,1899

0,98962

Διοικητική Υποστήριξη

258

1,00

5,00

3,3721

1,04803

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Πίνακας 52: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Νομικής.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 52, οι απόφοιτοι του τμήματος Νομικής έμειναν ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. όσον αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών σε
σχέση με την Αγορά Εργασίας και το Διδακτικό Προσωπικό, καθώς ο μέσος όρος των
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απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η». Ωστόσο, για τις
Λειτουργικές Υποδομές και τη Διοικητική Υποστήριξη, ο μέσος όρος των απαντήσεων τους
πλησιάζει την απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος». Επίσης, οι
απαντήσεις των αποφοίτων παρουσιάζουν περιορισμένη διασπορά, όπως και διαπιστώνεται
από τις τιμές της τυπικής απόκλισης, με εξαίρεση το επίπεδο ικανοποίησης τους από τη
Διοικητική Υποστήριξη, όπου διαπιστώνεται πιο εκτεταμένη διασπορά απαντήσεων.

Γράφημα 249: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται
σε εξέλιξη.
Σχετικά

με

το

ανώτατο

επίπεδο σπουδών των αποφοίτων
που συμμετείχαν στο δείγμα του
τμήματος Νομικής παρατηρείται,
ότι το 28,68% (74 άτομα), έμεινε
στον βασικό τίτλο σπουδών, ενώ
το 71,32%, δηλαδή 184 άτομα,
συνέχισε τις σπουδές του σε
ανώτερο επίπεδο, εκ του οποίου
το 4,65% (12 άτομα) ολοκλήρωσε ή βρίσκεται σε εξέλιξη διδακτορικές σπουδές.

Γράφημα 250: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.

Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος, οι συμμετέχοντες στο
δείγμα, σε ποσοστό 87,20% (225
άτομα) είτε εργάζονταν κατά την
διάρκεια των σπουδών τους είτε
βρήκαν

την

πρώτη

τους

απασχόληση μέσα ένα εξάμηνο
από την αποφοίτησή τους ενώ το
ποσοστό 6,59% (17 άτομα) απασχολήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από 7 έως
12 μήνες. Το ποσοστό 5,43%, δηλαδή 14 άτομα χρειάστηκε περισσότερο από ένα χρόνο από
την αποφοίτηση του για να βρεί την πρώτη του εργασία ενώ μόλις δύο απόφοιτοι (0,78%)
δήλωσαν ότι δεν έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 251: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων της έρευνας, οι
απόφοιτοι του τμήματος Νομικής που
συμμετείχαν

στο

δείγμα

ήταν

σε

ποσοστό 93,79% (242 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε

ως

είτε

ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα,

το

ποσοστό

των

Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 36,43% (94 άτομα) ενώ το ποσοστό των
Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων Επαγγελματιών ήταν 57,36% (148 άτομα). Το ποσοστό
των αποφοίτων που βρισκόταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-η ήταν
6,21%, δηλαδή 16 άτομα, εκ των οποίων τα έξι άτομα (6) ήταν άνεργοι και τα 10 άτομα μη
ενεργοί.

Αναλυτικότερα,
απασχολούμενοι
τμήματος,

–

οι
μισθωτοί

του

κυρίως

στον

εργάζονται

Γράφημα 252: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

Ιδιωτικό Τομέα σε ποσοστό 76,60% (72
άτομα). Στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) εργάζεται το 20,21%
(19 άτομα), ενώ 3 άτομα (3,19%)
εργάζονταν

σε

Διεθνή

Οργανισμό,

Ινστιτούτο, ΜΚΟ. Επίσης, παρατηρείται
ότι από τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, 114 άτομα
(77,03%) ξεκίνησαν μόνοι τους την

Γράφημα 253: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους
ενώ 22 άτομα (14,86%) συνέχισαν την
δράση της οικογενειακής επιχείρησης.
Τέλος, το ποσοστό 8,11% που αναλογεί σε
12 άτομα, υποστήρικε ότι η ιδιοκτησία της
επιχείρησής τους προέκυψε με κάποιο
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άλλο τρόπο που δεν σχετίζεται με την συνέχεια οικογενειακής εταιρίας αλλά ούτε και με
εταιρία που ξεκίνησαν μόνοι τους.

Γράφημα 254: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Από τα 242 άτομα που
εργαζόταν, τα 207 άτομα, το
ποσοστό

85,54%,

δραστηριοποιούνταν σε τομείς
που

σχετίζονται

«Πολύ»

ή

«Πάρα πολύ» με το αντικείμενο
των σπουδών του και το 10,33%
(25 άτομα) σε τομείς που
σχετίζονται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο,
ούτε πολύ». Ωστόσο 10 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 4,13%, υποστήριξαν ότι η εργασία τους
δεν σχετίζεται «Καθόλου» με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Τμήματος Νομικής από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό
93,79% (242 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη. Οι
συνιστώσες από τις οποίες εξαρτάται η ικανοποίηση από την σημερινή απασχόληση των
αποφοίτων είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό
τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης, η ανταπόκριση του αντικειμένου
απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές
τους απολαβές.
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Γράφημα 255: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται,

ότι

το

ποσοστό 45,87% (111 άτομα) των
εργαζόμενων

αποφοίτων

του

δείγματος δήλωσε ευχαριστημένο ή
πολύ ευχαριστημένο σχετικά με το
αίσθημα

ασφάλειας

και

σταθερότητας που βιώνει στον
επαγγελματικό του χώρο. Ουδέτερη
στάση δήλωσε το ποσοστό 33,47%
(81 άτομα) ενώ 50 άτομα σε ποσοστό 20,66% δήλωσαν «Δυσαρεστημένος-η» ή «Πολύ
Δυσαρεστημένος-η».

Γράφημα 256: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
της δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσον
δυνατότητες
εξέλιξης

που

αφορά

τις

επαγγελματικής
υπάρχουν

στον

εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 63,64% (154
άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή
πολύ ευχαριστημένοι, το 28,10% (68
άτομα)

διατήρησαν

ουδέτερη

στάση, ενώ το 8,26% (20 άτομα)
ήταν «Πολύ Δυσαρεστημένος-η» ή «Δυσαρεστημένος-η»
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Γράφημα 257: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.
Για
τρέχουσας

την

ανταπόκριση

απασχόλησης

της
στα

προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητες, οι εργαζόμενοι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 70,25% (170
άτομα) ότι ήταν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι ενώ η δήλωση «Ούτε
ευχαριστημένος,
δυσαρεστημένος»

ούτε
κυμαίνεται

σε

ποσοστό 21,07% (51 άτομα). Οι απόφοιτοι που δήλωσαν ότι έμειναν δυσαρεστημένοι ήταν
21 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 8,68%.

Γράφημα 258: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.
Αναφορικά με τις αποδοχές, το
40,08% (97 άτομα) των εργαζόμενων
απόφοιτων του τμήματος δήλωσε ότι
ήταν

«Ευχαριστημένος»

ή

«Πολύ

ευχαριστημένος». Το 37,19% (90 άτομα)
διατήρησε ουδέτερη στάση ενώ το
ποσοστό

22,73%

(55

άτομα)

παρουσιάζεται και στους απόφοιτους
που έμειναν δυσαρεστημένοι ή πολύ
δυσαρεστημένοι.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτος 2016-2017,
παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 53) το αντικείμενο απασχόλησης των
αυτοαπασχολούμενων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του
Γραφείου Διασύνδεσης.
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Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΔΙΚΑΙΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ασφαλιστικο διοικητικο δικαιο

1
1
1

αυτοαπασχολούμενη δικηγόρος

1

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και ΕΣΠΑ

1

Δικηγορία

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

2

Δικηγορικό γραφείο
Δικηγορικό Γραφείο
Δικηγορικο γραφείο και μισθωτή
Δικηγορικό Γραφείο με ειδίκευση στο Οικογενειακό
Δίκαιο
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2
2
1

δικηγόρος
Δικηγόρος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΣΤΙΚΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1
4

Δικηγόρος με ειδίκευση κυρίως στο αστικό δίκαιο
(εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό κα).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ελεύθερη δικηγορία και νομικές συμβουλες
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
Κέντρα ξένων γλωσσών
ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Νομικές υπηρεσίες
Νομικές Υπηρεσίες
Νομικές Υπηρεσίες (Δικηγόρου)
νομικές υπηρεσίες δικηγόρου
Νομικό γραφείο
ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΙΜΕΝΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Συνεργαζόμενη δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο
graphic design studio
NΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
NOMΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
NOMIKΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
NOMIKEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Total

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
94
1
2
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
9
148

Πίνακας 53: Αντικείμενο Επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.16.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους
στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως
την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση
κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο
Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 259: Φύλο
Το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών

για

το

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
είχε

συνολικά

ενενήντα

επτά

εκατόν
(197)

απόφοιτους, σύμφωνα με
τα

δεδομένα

της

Γραμματείας του Τμήματος,
εκ των οποίων το 64,47%,
δηλαδή εκατόν είκοσι επτά
(127) απόφοιτοι, συμμετείχε στο δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους
εκταόν είκοσι επτά απόφοιτους οι 50 (39,37%) είναι άντρες και οι 77 (60,63%) είναι γυναίκες
(βλ. Γράφημα 259 – Πίνακα 54).

Valid

Άνδρας

Frequency
50

Percent
39,4

Valid
Percent
39,37

Cumulative
Percent
39,4

Γυναίκα

77

60,6

60,63

100,0

127

100,0

100,00

Total
Πίνακας 54: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της μελέτης
από τις σπουδές τους στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για
την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις
λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 260: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα

Σπουδών σε σχέση με την αγορά
εργασίας,

παρατηρείται

πλειοψηφία
Τμήματος

των

ότι

αποφοίτων

Οικονομικών

η
του

Επιστημών

δήλωσε σε ποσοστό 71,65% (91 άτομα)
ότι

έμεινε

ευχαριστημένη

ή

πολύ

ευχαριστημένη, ενώ τριάντα δυο (32)
απόφοιτοι,

δηλαδή

το

25,20%

εξέφρασαν ουδέτερη άποψη. Οι απόφοιτοι που υποστήριξαν ότι έμειναν δυσαρεστημένοι
ήταν μόλις τέσσερις (4 άτομα), δηλαδή το ποσοστό 3,15%.

Γράφημα 261: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.

Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα

261)

παρατηρείται

ομοίως ότι η πλειοψηφία των
αποφοίτων

του

Οικονομικών

Τμήματος

Επιστημών

σε

ποσοστό 70,08% (89 άτομα),
σχετικά με τις δηλώσεις τους για
το

Διδακτικό

υποστήριξε

Προσωπικό,
ότι

έμεινε

ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη ενώ οι απόφοιτοι που διατήρησαν ουδέτερη στάση
ήταν είκοσι εννιά (29), δηλαδή το 22,83%. Το ποσοστό των αποφοίτων που δήλωσε ότι
έμεινε δυσαρεστημένο από το Διδακτικό Προσωπικό ήταν 7,09%, το οποίο αναλογεί σε εννιά
άτομα.
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Γράφημα 262: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για τις λειτουργικές υποδομές του
Τμήματος, παρατηρείται ότι το 33,07%
των αποφοίτων (42 άτομα) δήλωσε ότι
ήταν

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο ενώ το 22,84% (29
άτομα)

είχε

διαφορετική

άποψη.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 44,09%
των

αποφοίτων

(56

άτομα)

που

διατήρησαν ούδετερη στάση σχετικά με
τις Λειτουργικές Υποδομές.

Γράφημα 263: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.

Όσον

αφορά

Υποστήριξη

του

τη

Διοικητική

Τμήματος,

οι

απόφοιτοι που συμμετείχαν στο
δείγμα, σε ποσοστό 44,88% (57
άτομα),

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

ότι

ήταν

ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ το ποσοστό
25,20% (32 άτομα) είχε αντίθετη
άποψη. Ουδέτερη στάση διατήρησε το ποσοστό 29,92% (38 άτομα).
N

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,8976

Τυπική
Απόκλιση
0,76464

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

127

Minimum
2,00

127

2,00

5,00

3,8661

0,85785

Λειτουργικές Υποδομές

127

1,00

5,00

3,1890

1,01366

Διοικητική Υποστήριξη

127

1,00

5,00

3,3150

1,13879

Πίνακας 55: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 55, οι απόφοιτοι του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
έμειναν ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών
σε σχέση με την Αγορά Εργασίας και το Διδακτικό Προσωπικό , καθώς ο μέσος όρος των
απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», με μικρές τυπικές

Σ ε λ ί δ α 163 | 210

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

αποκλίσεις. Ως προς τις Λειτουργικές Υποδομές και την Διοικητική Υποστήριξη ο μέσος όρος
των απαντήσεων πλησιάζει στην απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος ούτε δυσαρεστημένος»
ενώ οι τιμές της τυπικής απόκλισης αυτών των παραμέτρων δηλώνουν την εκτεταμένη
διασπορά των απαντήσεων.

Γράφημα 264: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Το ποσοστό 48,82% (62
άτομα) των αποφοίτων του
τμήματος

Οικονομικών

Επιστημών που συμμετείχε στο
δείγμα, έμεινε στον βασικό
προπτυχιακό τίτλο σπουδών,
ενώ το 51,18%, δηλαδή 65
άτομα, συνέχισε τις σπουδές του
σε

ανώτερο

επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το 49,61% (63 άτομα) συνέχισαν σε μεταπτυχιακό επίπεδο και το 1,57% (2
άτομα) σε διδακτορικό.

Γράφημα 265: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της
πρώτης απασχόλησης.
Οι απόφοιτοι του τμήματος
που συμμετείχαν στην μελέτη, σε
ποσοστό 71,66% (91 άτομα) είτε
εργάζονταν κατά την διάρκεια των
σπουδών τους είτε βρήκαν την
πρώτη τους εργασία μέσα σε έξι
μήνες από την αποφοίτησή τους. Το
ποσοστό 17,32% (22 άτομα) βρήκε
εργασία το χρονικό διάστημα από 7
έως 12 μήνες ενώ το 11,02% (14 άτομα) χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι δεν παρατηρείται ποσοστό αποφοίτων που δεν έχει εργαστεί μετά την αποφοίτησή του.
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Γράφημα 266: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων της έρευνας, οι
απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών

που

συμμετείχαν

στο

δείγμα ήταν σε ποσοστό 92,13% (117
άτομα) ενεργοί στην αγορά εργασίας
είτε ως «Απασχολούμενος-η» είτε ως
«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα,

το

ποσοστό

των

Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 79,53% (101 άτομα) ενώ το ποσοστό των
Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών 12,60% (16 άτομα). Το ποσοστό των
αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν 7,87%
(10 άτομα), εκ του οποίου το 0,79% (1 άτομο) ήταν μη ενεργοί και το 7,09 % (9 άτομα)
άνεργοι.
Αναλυτικότερα,

οι

Γράφημα 267: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

απασχολούμενοι – μισθωτοί του τμήματος
εργάζονται ως επί των πλείστων στον
Ιδιωτικό Τομέα, σε ποσοστό 89,11% (90
άτομα), στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) το 7,92% (8 άτομα)
ενώ τρία άτομα, το 2,97% εργάζονταν σε
Διεθνή Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ. Από
τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους
επαγγελματίες 8 άτομα
συνέχισαν

την

(50,00%)

δράση

της

Γράφημα 268: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες

οικογενειακής επιχείρησης ενώ άλλα 8
άτομα (50,00%) ιδρύσαν τη δικής τους
επιχείρηση μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 269: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Από

τα

117

άτομα

που

εργαζόταν, τα 80 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό 68,37% δραστηριοποιούνταν
σε τομείς που σχετίζονται «Πολύ» ή
«Πάρα πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών τους ενώ το 19,66% (23
άτομα) σε τομείς που σχετίζονται
«Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε πολύ». Οι
απόφοιτοι

του

δείγματος

που

η

εργασία τους δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο των σπουδών τους βρισκόταν σε
ποσοστό 11,97% (14 άτομα).

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος Οικονομικών Επιστημών από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται
σε ποσοστό 92,13% (117 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη.
Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από την
σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που τους
παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 270: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται,
συντριπτική

ότι

η

πλειοψηφία

των

εργαζόμενων αποφοίτων της μελέτης
και συγκεκριμένα το 81,20% (95
άτομα)

δήλωσε

ευχαριστημένη
ευχαριστημένη
αίσθημα

ότι

έμεινε

ή
σχετικά

πολύ
με

ασφάλειας

το
και

σταθερότητας που βιώνει στον
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επαγγελματικό της χώρο ενώ μόλις εννιά άτομα, δηλαδή το 7,69% δήλωσε ότι έμεινε
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο. Ουδέτερη άποψη εξέφρασαν 13 απόφοιτοι σε
ποσοστό 11,11%.

Γράφημα 271: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης που υπάρχουν
στον εργασιακό τους χώρο, οι απόφοιτοι
δήλωσαν σε ποσοστό 71,80% (84 άτομα)
ότι

ήταν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι, το 15,38% (18 άτομα)
διατήρησε ουδέτερη στάση, ενώ το
12,82% (15 άτομα) ήταν δυσαρεστημένο
ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 272: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.

Η

πλειοψηφία

εργαζόμενων

αποφοίτων

των
του

τμήματος σε ποσοστό 71,80% (84
άτομα) υποστήριξε ότι το αντικείμενο
της

σημερινής

της

απασχόλησης

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
(ευχαριστημένοι
ευχαριστημένοι)

ή
στα

πολύ
προσωπικά

ενδιαφέροντα και στις δεξιότητές της.
Η δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 17,95%
(21 άτομα) ενώ το ποσοστό 10,25%, το οποίο αναλογεί σε 12 απόφοιτους δήλωσε ότι ήταν
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 273: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.
Αναφορικά με τις οικονομικές αποδοχές
που είχαν από την τρέχουσα εργασία
τους, παρατηρείται ότι το 65,82% (77
άτομα) των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος

δήλωσε

ότι

ήταν

ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο.
Το

ποσοστό

25,64%

(30

άτομα)

διατήρησε ουδέτερη στάση ενώ το 8,54%
(10

άτομα)

δήλωσε

ότι

ήταν

δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 20162017, παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακα 56) το αντικείμενο απασχόλησης των
αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με
στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

1

ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

1

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ DELICATESSEN

1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ

1

ΚΔΒΙΜ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1

ΜΜ

1

ΟΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

Total

16

Πίνακας 56: Αντικείμενο επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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5.17.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν

για το

Παιδαγωγικό

Τμήμα Δημοτικής

Εκπαίδευσης

του

Δ.Π.Θ..

Παρουσιάζονται, λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των
αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια
από την αποφοίτηση τους έως την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την
επαγγελματική τους κατάσταση κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που
διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του
Δ.Π.Θ..

Γράφημα 274: Φύλο
Το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
είχε συνολικά εκατόν ογδόντα
εννιά

(189)

απόφοιτους,

σύμφωνα με τα δεδομένα της
Γραμματείας του Τμήματος, εκ
των οποίων

το 53,44%,

δηλαδή εκατόν ένας (101)
απόφοιτοι, συμμετείχαν στο
δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατόν ένα απόφοιτους, οι 19
(18,81%) είναι άντρες και οι 82 (81,19%) είναι γυναίκες (βλ. Γράφημα 274 – Πίνακα 57).

Valid

Άνδρας

Frequency
19

Percent
18,8

Valid
Percent
18,81

Cumulative
Percent
18,8

Γυναίκα

82

81,2

81,19

100,0

101

100,0

100,00

Total
Πίνακας 57: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της
μελέτης από τις σπουδές τους στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το
διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός
τους.
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Γράφημα 275: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.
Αναφορικά

με

το

Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με
την αγορά εργασίας, παρατηρείται
ότι

οι

απόφοιτοι

Παιδαγωγικού

του

Τμήματος

Δημοτικής Εκπαίδευσης δήλωσαν
σε ποσοστό 73,27% (74 άτομα) ότι
έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι, ενώ είκοσι έξι
(26) απόφοιτοι, δηλαδή το 25,74%, διατήρησαν ουδέτερη στάση. Μόλις το 0,99%, δηλαδή
ένας απόφοιτος, υποστήριξε ότι έμεινε πολύ δυσαρεστημένος.

Γράφημα 276: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο διπλανό γράφημα (βλ.
Γράφημα 276) παρατηρείται ότι οι
απόφοιτοι

Παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
σε ποσοστό 79,21% (80 άτομα),
σχετικά με τις δηλώσεις τους για το
Διδακτικό

Προσωπικό,

υποστήριξαν

ότι

ευχαριστημένοι
ευχαριστημένοι,

έμειναν
ή

πολύ

είκοσι (20) απόφοιτοι του τμήματος, δηλαδή το 19,80% εξέφρασαν

ουδέτερη άποψη, ενώ μόλις το 0,99% (1 άτομο) δήλωσε ότι έμεινε «Πολύ δυσαρεστημένος».

Γράφημα 277: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για τις λειτουργικές υποδομές
του Τμήματος, το 41,58%

των

αποφοίτων (42 άτομα) δήλωσε ότι ήταν
ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο,
ενώ

το

15,84%

διαφορετική

(16

άποψη.

άτομα)

είχε

Αξίζει

σημειωθεί, ότι το ποσοστό 42,57%
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(43 άτομα) των αποφοίτων διατηρεί ουδέτερη άποψη ως προς τις λειτουργικές υποδομές.

Γράφημα 278: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.
Όσον

αφορά

την

Διοικητική

Υποστήριξη του τμήματος, οι απόφοιτοι
που συμμετείχαν στην μελέτη δήλωσαν
σε ποσοστό 51,49% (52 άτομα) ότι ήταν
ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι
ενώ δώδεκα άτομα, δηλαδή το 11,88%
είχε αντίθετη άποψη. Ουδέτερη άποψη
εξέφρασε το ποσοστό 36,63% (37 άτομα).

N
101

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,9802

Τυπική
Απόκλιση
0,78715

101

1,00

5,00

4,0396

0,74727

Λειτουργικές Υποδομές

101

1,00

5,00

3,3168

0,91576

Διοικητική Υποστήριξη

101

1,00

5,00

3,5446

0,98514

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Πίνακας 58: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τον Πίνακα 58, οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, έμειναν ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος
των απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», με εξαίρεση τις
Λειτουργικές Υποδομές, όπου παρατηρείται ότι ο μέσος όρος πλησιάζει την απάντηση «Ούτε
ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος». Εντούτοις, οι τιμές της τυπικής απόκλισης σε όλες
τις παραμέτρους φανερώνουν την περιορισμένη διασπορά των απαντήσεων.

Γράφημα 279: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε
εξέλιξη.
Όσον αφορά το επίπεδο
σπουδών

του

Παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
παρατηρείται

ότι

το

ποσοστό

37,62% (38 άτομα) των αποφοίτων
που

συμμετείχαν

στο δείγμα,

έμεινε στον βασικό προπτυχιακό
τίτλο σπουδών ενώ το ποσοστό
61,39% των
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αποφοίτων, δηλαδή 62 άτομα, συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχικό επίπεδο. Μόλις το
0,99% (1 άτομο) είχε ολοκληρώσει ή βρίσκονταν σε εξέλιξη διδακτορικών σπουδών.

Γράφημα 280: Χρονικό διάστημα από τη αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.
Αναφορικά με την πρώτη
απασχόληση των αποφοίτων του
τμήματος, η πλειοψηφία σε ποσοστό
52,48% (53 άτομα) είτε εργάζονταν
κατά την διάρκεια των σπουδών της
είτε

βρήκε

την

πρώτη

της

απασχόληση μέσα ένα εξάμηνο από
την αποφοίτησή της. Το ποσοστό
13,86% (14 άτομα) απασχολήθηκε
για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από 7 έως 12 μήνες μετά την αποφοίτησή του ενώ
περισσότερο από ένα χρόνο χρειάστηκε το ποσοστό 30,69% (31 άτομα). Μόλις το 2,97% (3
άτομα) των αποφοίτων δήλωσε ότι δεν έχει εργαστεί μετά την αποφοίτησή του.

Γράφημα 281: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων της έρευνας, οι
απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής

Εκπαίδευσης

που

συμμετείχαν στο δείγμα ήταν σε
ποσοστό 88,12% (89 άτομα) ενεργοί
στην

αγορά

εργασίας

«Απασχολούμενος-η»

είτε
είτε

ως
ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 87,13% (88 άτομα) ενώ
το ποσοστό των Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών 0,99% (1 άτομο). Το
ποσοστό των αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργόςή» ήταν 11,88%, δηλαδή 12 άτομα, εκ των οποίων 9 ήταν άνεργοι και 3 μη ενεργοί.
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Αναλυτικότερα,

οι

Γράφημα 282: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

απασχολούμενοι – μισθωτοί του τμήματος
εργάζονται ως επί των πλείστων στον
Ιδιωτικό Τομέα σε, ποσοστό 75,00% (66
άτομα) και στο Δημόσιο & Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) το 25,00% (22
άτομα). Από την άλλη πλευρά το άτομο, το
οποίο

είναι

ελεύθερος

αυτοαπασχολούμενος

επαγγελματίας,

παρέχει

–
τις

υπηρεσίας διδασκαλίας κατ΄ οίκον. Όσον

Γράφημα 283: Διάρκεια Ανεργίας

αφορά τα άτομα που δήλωσαν ότι ήταν
άνεργοι παρατηρείται, ότι η διάρκεια της
ανεργίας κυμαίνεται στα ίδια ποσοστά,
22,22% (2 άτομα), για τα χρονικά διαστήματα
είτε των 6 μηνών, είτε από 7 έως 12 μήνες, είτε
απο 13 έως 24 μήνες. Τέλος, σε 3 άτομα
(33,34%) χρειάστηκε περισσότερο από 2
χρόνια για να βρούν την πρώτη τους
απασχόληση.

Γράφημα 284: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενων των
σπουδών.
Από

τα

89

άτομα

που

εργαζόταν, τα 63 άτομα, δηλαδή το
ποσοστό

70,79%

δραστηριοποιούνταν σε τομείς που
σχετίζονται «Πολύ» ή «Πάρα πολύ»
με το αντικείμενο των σπουδών τους
ενώ το 11,24% (10 άτομα) σε τομείς
που σχετίζονται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο,
ούτε πολύ». Αξιοσημείωτο είναι το
ποσοστό 17,97% (16 άτομα) των αποφοίτων που η εργασία του δεν σχετίζεται καθόλου με
το αντικείμενο των σπουδών του.
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Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι
οποίοι βρίσκονται σε ποσοστό 88,12% (89 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που
συμμετείχε στην μελέτη. Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός ικανοποίησης
των αποφοίτων από την σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής
εξέλιξης που τους παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 285: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση σχετικά με
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται, ότι το 48,32%
(43

άτομα)

αποφοίτων

των
της

εργαζόμενων

μελέτης

δήλωσε

ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο
σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και
σταθερότητας

που

βιώνει

στον

επαγγελματικό του χώρο ενώ το
26,96% (24 άτομα) δήλωσε ότι έμεινε
δυσαρεστημένο

ή

πολύ

δυσαρεστημένο. Ουδέτερη άποψη εξέφρασαν είκοσι δυο απόφοιτοι σε ποσοστό 24,72%.

Γράφημα 286: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής

εξέλιξης

που

υπάρχουν στον εργασιακό τους χώρο,
οι απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
49,44%

(44

ευχαριστημένοι

άτομα)
ή

ότι

ήταν
πολύ

ευχαριστημένοι, το 32,58% (29 άτομα)
διατήρησε ουδέτερη στάση, ενώ το
17,98% (16 άτομα) ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 287: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες.
Η

πλειοψηφία

εργαζόμενων

αποφοίτων

των
του

τμήματος σε ποσοστό 78,65% (70
άτομα)

υποστήριξε

ότι

το

αντικείμενο της σημερινής της
απασχόλησης ανταποκρίνεται σε
μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι ή
πολύ

ευχαριστημένοι)

στα

προσωπικά της ενδιαφέροντα και
δεξιότητες. Η δήλωση
«Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε ποσοστό 14,61% (13 άτομα)
ενώ χαμηλό παρατηρείται το ποσοστό 6,74% (6 άτομα) των αποφοίτων που δήλωσε ότι ήταν
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 288: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις αποδοχές.
Αναφορικά με τις οικονομικές
αποδοχές που είχαν από την τρέχουσα
εργασία τους, παρατηρείται ότι το
44,94% (40 άτομα) των εργαζόμενων
αποφοίτων του τμήματος δήλωσε ότι
ήταν

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο. Το ποσοστό 33,71% (30
άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση ενώ
το 21,35% (19 άτομα).
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5.18.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που

προκύπτουν για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.. Παρουσιάζονται, λοιπόν τα
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές τους
στο Τμήμα, το επίπεδο σπουδών τους, τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτηση τους έως
την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης καθώς και την επαγγελματική τους κατάσταση
κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Παρατίθενται, τέλος στο
Παράρτημα Ι, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Γράφημα 289: Φύλο

Το Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών

για

το

ακαδημαϊκό έτος 20162017

είχε

ενενήντα

συνολικά
εννιά

(99)

απόφοιτους, σύμφωνα με
τα

δεδομένα

Γραμματείας

της
του

Τμήματος, εκ των οποίων
το

80,81%,

δηλαδή

ογδόντα (80) απόφοιτοι, συμμετείχε στο δείγμα της παρούσας μελέτης απορρόφησης. Από
τους ογδόντα απόφοιτους οι 56 (70,00%) είναι άντρες και οι 24 (30,00%) είναι γυναίκες (βλ.
Γράφημα 289 – Πίνακα 59).

Valid

Άνδρας

Frequency
56

Percent
70,0

Valid
Percent
70,00

Cumulative
Percent
70,0

Γυναίκα

24

30,0

30,00

100,0

Total

80

100,0

100,00

Πίνακας 59: Φύλο

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων της μελέτης
από τις σπουδές τους στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για
την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις
λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.
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Γράφημα 290: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με την
Αγορά Εργασίας.

Αναφορικά

με

το

σπουδών σε σχέση

πρόγραμμα

με την αγορά

εργασίας, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία
των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών δήλωσε σε ποσοστό 70,00%
(56 άτομα) ότι έμεινε ευχαριστημένη ή
πολύ ευχαριστημένη, ενώ είκοσι

(20)

απόφοιτοι, δηλαδή το 25,00% εξέφρασαν
ουδέτερη άποψη. Οι απόφοιτοι που
υποστήριξαν ότι έμειναν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι ήταν μόλις τέσσερις (4
άτομα), δηλαδή το ποσοστό 5,00%.

Γράφημα 291: Επίπεδο Ικανοποίησης από το Διδακτικό Προσωπικό.
Στο

διπλανό

γράφημα

(βλ.

Γράφημα 291) παρατηρείται ότι οι
απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών σε ποσοστό 61,25% (49
άτομα), σχετικά με τις δηλώσεις τους
για

το

Διδακτικό

υποστήριξαν
ευχαριστημένοι

Προσωπικό,

ότι

έμειναν
ή

πολύ

ευχαριστημένοι ενώ οι απόφοιτοι που
διατήρησαν ουδέτερη στάση ήταν είκοσι πέντε (25), δηλαδή το 31,25%. Το ποσοστό των
αποφοίτων που δήλωσε ότι

έμεινε δυσαρεστημένο

η πολύ δυσαρεστημένο από το

Διδακτικό Προσωπικό ήταν 7,50%, το οποίο αναλογεί σε έξι άτομα.
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Γράφημα 292: Επίπεδο Ικανοποίησης από τις Λειτουργικές Υποδομές.
Για τις λειτουργικές υποδομές του
Τμήματος, παρατηρείται ότι το 36,25%
των αποφοίτων (29 άτομα) δήλωσε ότι
ήταν

ευχαριστημένο

ή

πολύ

ευχαριστημένο ενώ το 26,25% (21 άτομα)
είχε διαφορετική άποψη. Αξιοσημείωτο
είναι το ποσοστό 37,50% των αποφοίτων
(30 άτομα) που διατήρησαν ουδέτερη
στάση

σχετικά με

τις

Λειτουργικές

Υποδομές.

Γράφημα 293: Επίπεδο Ικανοποίησης από τη Διοικητική Υποστήριξη.

Όσον

αφορά

τη

Διοικητική

Υποστήριξη του Τμήματος, η πλειοψηφία
των αποφοίτων

που συμμετείχε στο

δείγμα και συγκεκριμένα σε ποσοστό
83,75% (67 άτομα), δήλωσε ότι ήταν
ευχαριστημένη ή πολύ ευχαριστημένη
ενώ το ποσοστό 7,50% (6 άτομα) είχε
αντίθετη

άποψη.

Ουδέτερη

στάση

διατήρησε το ποσοστό 8,75% (7 άτομα).

N
80

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Μέση τιμή των
απαντήσεων
3,8125

Τυπική
Απόκλιση
0,81277

80

1,00

5,00

3,6625

0,88509

Λειτουργικές Υποδομές

80

1,00

5,00

3,1250

0,99842

Διοικητική Υποστήριξη

80

1,00

5,00

4,0375

0,86337

Πρόγραμμα Σπουδών Αγορά Εργασίας
Διδακτικό Προσωπικό

Πίνακας 60: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Πολιτικών Μηχανικών.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 60, οι απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
έμειναν ικανοποιημένοι από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των
απαντήσεων τους προσεγγίζει την απάντηση «Ευχαριστημένος-η», με εξαίρεση το επίπεδο
Ικανοποίησης για
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τις Λειτουργικές υποδομές, όπου ο μέσος όρος των απαντήσεων πλησιάζει την απάντηση
«Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος». Επίσης, οι τιμές της τυπικής απόκλισης
δηλώνουν την περιορισμένη διασπορά των απαντήσεων.

Γράφημα 294: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Το ποσοστό 41,25% (33
άτομα)

των

αποφοίτων

του

τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
που συμμετείχε στο δείγμα, έμεινε
στον βασικό προπτυχιακό τίτλο
σπουδών, ενώ το 58,75%, δηλαδή
47 άτομα, συνέχισε τις σπουδές του
σε ανώτερο επίπεδο. Συγκεκριμένα,
το 55,00% (44 άτομα) συνέχισε σε
μεταπτυχιακό επίπεδο και το 3,75% (3 άτομα) σε διδακτορικό.

Γράφημα 295: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης
απασχόλησης.
Οι απόφοιτοι του τμήματος
που συμμετείχαν στην μελέτη, σε
ποσοστό 83,75% (67 άτομα) είτε
εργάζονταν κατά την διάρκεια των
σπουδών τους είτε βρήκαν την
πρώτη τους εργασία μέσα σε έξι
μήνες από την αποφοίτησή τους.
Το ποσοστό 5,00% (4 άτομα) βρήκε
εργασία το χρονικό διάστημα από 7
έως 12 μήνες ενώ το 8,75% (7 άτομα) χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο. Μόλις το 2,50% των
αποφοίτων, το οποίο αναλογεί σε 2 άτομα, δήλωσε ότι δεν έχει εργαστεί μετά την
αποφοίτησή του.
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Γράφημα 296: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων της έρευνας, οι
απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών που συμμετείχαν στο δείγμα
ήταν σε ποσοστό 95,00%

(76 άτομα)

ενεργοί στην αγορά εργασίας είτε ως
«Απασχολούμενος-η»

είτε

ως

«Αυτοαπασχολούμενος-η».
Συγκεκριμένα,

το

ποσοστό

των

Απασχολούμενων – μισθωτών ήταν 58,75% (47 άτομα) ενώ το ποσοστό των
Αυτοαπασχολούμενων – Ελεύθερων επαγγελματιών, 36,25% (29 άτομα). Το ποσοστό των
αποφοίτων που βρίσκονταν σε κατάσταση είτε «Άνεργος-η» είτε «Μη ενεργός-ή» ήταν 4,50%
(4 άτομα), εκ του οποίου το ποσοστό 1,25% (1 άτομο) ήταν μη ενεργοί και το 3,75 % (3 άτομα)
άνεργοι.
Αναλυτικότερα,
απασχολούμενοι
τμήματος,
πλείστων

–

οι
μισθωτοί

εργάζονταν
στον

ως

Ιδιωτικό

Γράφημα 297: Απασχολούμενοι Μισθωτοί

του

επί

των

Τομέα,

σε

ποσοστό 87,23% (41 άτομα), στο Δημόσιο
& Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
το 10,64% (5 άτομα) ενώ μόλις ένα άτομο,
το

2,13%

εργάζονταν

σε

Διεθνή

Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ.

Από τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους
(31,03%)

επαγγελματίες
συνέχισαν

την

9
δράση

Γράφημα 298: Αυτοαπασχολούμενοι –
Ελεύθεροι Επαγγελματίες

άτομα
της

οικογενειακής επιχείρησης ενώ 20 άτομα
(68,97%) ιδρύσαν τη δικής τους επιχείρηση
μετά την αποφοίτησή τους.
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Γράφημα 299: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο των
σπουδών.
Από τα 76 άτομα που εργαζόταν, τα
64 άτομα, δηλαδή το ποσοστό
84,21% δραστηριοποιούνταν σε
τομείς που σχετίζονται «Πολύ» ή
«Πάρα πολύ» με το αντικείμενο των
σπουδών τους ενώ το 9,21% (9
άτομα) σε τομείς που σχετίζονται
«Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε πολύ». Οι
απόφοιτοι του δείγματος που η
εργασία τους δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο των σπουδών τους βρισκόταν σε
ποσοστό 3,95% (3 άτομα).

Ακολουθεί, η μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από την τρέχουσα απασχόλησή τους, οι οποίοι βρίσκονται
σε ποσοστό 95,00% (76 άτομα) επί του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην μελέτη.
Οι συνιστώσες από τις οποίες επηρεάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από την
σημερινή τους απασχόληση είναι το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν
στον επαγγελματικό τους χώρο, οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που τους
παρέχονται, η ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δεξιότητες και, τέλος τις οικονομικές τους απολαβές.

Γράφημα 300: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.
Παρατηρείται, ότι η πλειοψηφία
των εργαζόμενων αποφοίτων της μελέτης
και συγκεκριμένα το 71,05% (54 άτομα)
δήλωσε ότι έμεινε ευχαριστημένη ή πολύ
ευχαριστημένη σχετικά με το αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνει
στον επαγγελματικό της χώρο ενώ οκτώ
άτομα, δηλαδή το 10,53% δήλωσαν ότι
έμεινε δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι. Ουδέτερη άποψη εξέφρασαν 14
απόφοιτοι, δηλαδή το ποσοστό 18,42%.
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Γράφημα 301: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
Όσον αφορά τις δυνατότητες
επαγγελματικής

εξέλιξης

που

υπάρχουν στον εργασιακό τους χώρο,
οι απόφοιτοι δήλωσαν σε ποσοστό
77,62%

(59

άτομα)

ευχαριστημένοι

ότι

ή

ευχαριστημένοι,

το

ήταν
πολύ

17,11%

(13

άτομα) διατήρησε ουδέτερη στάση,
ενώ το 5,27% (4 άτομα) ήταν
δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Γράφημα 302: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
την ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες
Η

πλειοψηφία

εργαζόμενων

αποφοίτων

των
του

τμήματος σε ποσοστό 81,58% (62
άτομα)

υποστήριξε

αντικείμενο

της

ότι

το

σημερινής

της

απασχόλησης ανταποκρίνεται σε
μεγάλο βαθμό (ευχαριστημένοι ή
πολύ

ευχαριστημένοι)

στα

προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητές της. Η δήλωση «Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος» κυμαίνεται σε
ποσοστό 13,16% (10 άτομα) ενώ το ποσοστό 5,26%, το οποίο αναλογεί σε 4 απόφοιτους
δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο.
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Γράφημα 303: Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά
τις Αποδοχές.
Αναφορικά με τις οικονομικές
αποδοχές

που

είχαν

από

την

τρέχουσα εργασία τους, παρατηρείται
ότι το 60,53% (46 άτομα) των
εργαζόμενων
τμήματος

αποφοίτων
δήλωσε

ευχαριστημένο

ότι
ή

του
ήταν
πολύ

ευχαριστημένο. Το ποσοστό 31,58%
(24

άτομα)

διατήρησε

ουδέτερη

στάση ενώ το 7,89% (6 άτομα) δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους
απόφοιτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
παραθέτουμε στον κάτωθι πίνακα (βλ. Πίνακας 61) το αντικείμενο απασχόλησης των
αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων όπως δήλωσαν κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με
στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης σας;
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

1

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

1

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ

3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΕΛΕΤΕΣ

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟY

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΕΡΓΩΝ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΗΤΙΚΑ

1

Total

29

Πίνακας 61: Αντικείμενο επιχείρησης Αυτοαπασχολούμενων
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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. του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 όσο και τα επιμέρους Τμήματα του
Πανεπιστημίου.

Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος θα μπορούσαν να συνοψιστούν στους εξής άξονες:

 Απασχόληση


Το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος ανέρχεται

στο 87,63% επι του συνολικού πληθυσμού, από τους οποίους το 66,95%
εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) και το 20,68%
εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες (βλ. Γράφημα
13).


Στους απασχολούμενους μισθωτούς αποφοίτους του δείγματος τα

ποσοστά των φύλων κυμαίνονται σε ίδια περίπου επίπεδα. Ωστόσο,
μικρότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης εμφανίζει ο γυναικείος πληθυσμός
έναντι του αντρικού, καθώς το 66,28% των γυναικών είναι απασχολούμενεςμισθωτές ενώ μόλις το 18,84% είναι αυτοαπασχολούμενες. Αντίστοιχα, το
68,03%

των

αντρών

είναι

απασχολούμενοι

και

το

23,67%

αυτοαπασχολούμενοι (βλ. Πίνακα 5). Γενικότερα, οι άνδρες εργάζονται σε
ποσοστό 91,69% (585/638) ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 85,12% (881/1035).


Ό έλεγχος ανεξαρτησίας x2 που πραγματοποιήθηκε έδειξε σε

στάθμη σημαντικότητας 5% ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ
φύλου και επαγγελματικής κατάστασης (x2 = 21,026, p<0,001). Επίσης, ο
έλεγχος ανεξαρτησίας x2 που πραγματοποιήθηκε, σε στάθμη σημαντικότητας
5%, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ επαγγελματικής
κατάστασης και επιπέδου σπουδών (x2 = 36,880, p<0,001).


Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης είναι το τμήμα

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με το 96,77% των αποφοίτων του να εργάζονται ως
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μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, ακολουθούν τα Τμήματα Ιατρικής με
αντίστοιχο ποσοστό 95,89%, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
με ποσοστό 95,83%, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με ποσοσστό 95,00%, το
Τμήμα Νομικής με ποσοστό 93,80%, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών με 93,27% και τέλος το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών με ποσοστό 92,13% (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 67).


Στην ανάλυση των ποσοστών απασχόλησης των τμημάτων του Δ.Π.Θ.

παρατηρείται το ποσοστό 76,92% του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής. Εντούτοις, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να μελετηθεί συνδυαστικά
με το υψηλό ποσοστό του ανώτατου επίπεδου σπουδών των αποφοίτων του
τμήματος, το οποίο βρίσκεται σε ποσοστό 48,72% για μεταπτυχιακό επίπεδο
και 46,15% για διδακτορικό /μεταδιδακτορικό επίπεδο (βλ. Παράρτημα Ι,
Πίνακα 65) καθώς επίσης και με το υψηλό επίπεδο των Μη ενεργών
αποφοίτων, δηλαδή το 20,51% το οποίο αναλογεί σε 8 μη ενεργά άτομα λόγω
σπουδών σε εξέλιξη ( βλ Παράρτημ Ι, Πίνακα 67).


Ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται το μεγαλύτερο ποσοστό

των απασχολούμενων μισθωτών αποφοίτων είναι ο Ιδιωτικός Τομέας με
ποσοστό 65,98%, ενώ το Δημόσιο και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας έχει
απορροφήσει το ποσοστό 30,54% των αποφοίτων. Τέλος, το ποσοστό 3,48%
των αποφοίτων εργάζεται σε Διεθνής Οργανισμούς, Ινστιτούτα, ΜΚΟ. (βλ.
Γράφημα 19).

 Ανεργία



Το ποσοστό ανεργίας του συνόλου των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. του

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ανέρχεται στο ποσοστό 8,25%, το οποίο
αντιστοιχεί σε 138 άνεργους απόφοιτους (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 67).



Παρατηρείται ότι οι γυναίκες του δείγματος παρουσιάζουν

μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, και συγκεκριμένα 10,43% δηλώνει ότι είναι
άνεργες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ενώ το
ποσοστό ανεργίας για τους άντρες απόφοιτους ανέρχεται στο 4,70%. (βλ.
Πίνακα 5).
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Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είναι το Τμήμα

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ποσοστό
ανεργίας 19,35%, ακολουθούν το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία με ποσοστό 18,18%, το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με
ποσοστό ανεργίας 17,72%, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας με ποσοστό
ανεργίας 16,47%, και το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
με ποσοστό 14,46%, (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 67).

 Μη Ενεργοί απόφοιτοι


Το ποσοστό των μη Ενεργών αποφοίτων του Δ.Π.Θ. του

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ανέρχεται στο ποσοστό 4,12%, το οποίο
αντιστοιχεί σε 69 απόφοιτους (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 67). Μεταξύ των 69 μη
– ενεργών απόφοιτων παρατηρείται ότι το ποσοστό 66,67% (46 άτομα)
αντιστοιχεί στον γυναικείο πληθυσμό και το 33,33% (23 άτομα) στον αντρικό.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι από τους 19 μη ενεργούς απόφοιτους λόγω
οικογενειακών υποχρεώσεων, οι 18 ήταν γυναίκες (βλ. Γράφημα 27).


Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό μη ενεργών αποφοίτων είναι

το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, με ποσοστό 20,51%, (8 άτομα)
(βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 67) το οποίο δήλωσε στους συνεργάτες του
Γραφείου Διασύνδεσης ότι η εξέλιξη των σπουδών τους είναι ο λόγος για τον
οποίο δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Επίσης, στο συγκεκριμένο
Τμήμα παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αποφοίτων που έχουν
προχωρήσει σε μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές.
(βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 65). Γενικότερα, δεν παρατηρούνται υψηλά
ποσοστά μη ενεργών αποφοίτων.

 Συσχετισμός Εργασίας και Σπουδών


Το ποσοστό συσχέτισης της σημερινής εργασίας των αποφοίτων με

το αντικείμενο των σπουδών τους είναι 70,94%, όσων δήλωσαν ένα μεγάλο
βαθμό συσχέτισης («Πολύ» ή «Πάρα πολύ»), και 14,12% όσων δήλωσαν ότι η
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εργασίας τους σχετίζεται «Λίγο» ή «Ούτε λίγο, ούτε πολύ» με το αντικείμενο
των σπουδών τους. Επίσης, το 14,94% δήλωσε ότι η εργασία δεν σχετίζεται
καθόλου με τις σπουδές. (βλ. Γράφημα 14).


Μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης

εμφανίζουν τα Τμήματα Ιατρικής, με το 98,57% των αποφοίτων του να δηλώνει
ότι εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το
αντικείμενο σπουδών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αντίστοιχο
ποσοστό 86,67% και το Τμήμα Νομικής Μηχανικών με ποσοστό 85,54% (βλ.
Παράρτημα Ι, Πίνακα 68).


Τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου

σπουδών και απασχόλησης είναι το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με το
63,33% των εργαζόμενων αποφοίτων του να εργάζεται σε αντικείμενο που δεν
σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο σπουδών του καθώς επίσης και το
Τμήμα Γλώσσας Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
με ποσοστό 62,50% (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 68).

 Άμεση Απορρόφηση από την Αγορά Εργασίας



Το ποσοστό άμεσης απορρόφησης από την αγορά εργασίας των

αποφοίτων είναι το 50,81%, δηλαδή 850 απόφοιτοι βρήκαν την πρώτη τους
απασχόληση σε διάστημα ενός έως έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου τους
ενώ το 14,11% των αποφοίτων χρειάστηκε περισσότερο από ένα χρόνο
αναζήτησης εργασίας μετά την αποφοίτηση προκειμένου να βρει απασχόληση
(βλ. Γράφημα 12).



Το μεγαλύτερο ποσοστό άμεσης απορρόφησης από την αγορά

εργασίας έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής, με το 87,67% των
αποφοίτων του να βρίσκει την πρώτη του απασχόληση σε διάστημα ενός έως
έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου τους. Ακολουθούν το τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών με αντίστοιχο ποσοστό 72,50%, το τμήμα Νομικής με ποσοστό
69,38%, το τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. με ποσοστό 68,27% και το τμημα Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης με 62,50% (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 66).
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Ανώτατο Επίπεδο Εκπαίδευσης.


Το ποσοστό του ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης των αποφοίτων

είναι 43,81% των αποφοίτων έχει ως ανώτατο επίπεδο σπουδών το πτυχίο
Α.Ε.Ι. από Τμήμα του Δ.Π.Θ., το 50,27% έχει μεταπτυχιακό τίτλο και το 5,92%
έχει σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρώσει διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές
σπουδές (βλ. Γράφημα 4).



Το μεγαλύτερο ποσοστό διδακτορικών και μεταδιδακτορικών

σπουδών των αποφοίτων έχει το Τμήμα της Μοριακης Βιολογίας και Γενετικής
με το 43,59% των αποφοίτων του να έχει διδακτορικές σπουδές και το 2,56%
μεταδιδακτορικές σπουδές. Ακολουθούν το Τμήμα της Ιατρικής με το ποσοστό
των αποφοίτων του με διδακτορικές σπουδές να ανέρχεται στο 19,18% και το
Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. με αντίστοιχο ποσοστό 17,31% (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 65).


Τα Τμήματα με το χαμηλότερο επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης

(πτυχίο Α.Ε.Ι.) είναι το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών με το 74,19% των αποφοίτων του να μην συνεχίζει για
μεταπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης με αντίστοιχο
ποσοστό 66,67% και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με
ποσοστό 63,13% (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 65).



Ικανοποίηση από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ.



Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή

τους στο Ίδρυμα καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις
σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος
αποφοίτησης συγκλίνει στην απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με μικρές
αποκλίσεις. Τον ίδιο μέσο όρο προσεγγίζουν και οι απαντήσεις των αποφοίτων
σχετικά με τη Διοικητική Υποστήριξη με μεγαλύτερη όμως απόκλιση στο
σύνολο των απαντήσεων. Τέλος, οι απόφοιτοι δηλώνουν λιγότερο
ικανοποιημένοι από τις λειτουργικές υποδομές του Ιδρύματος διατηρώντας
ουδέτερη άποψη. Ο μέσος όρος των απαντήσεών τους λοιπόν συγκλίνει στην
απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος-η, ούτε δυσαρεστημένος-η» ενώ παράλληλα
παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή της τυπικής απόκλισης (βλ. Πίνακα 3).
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Για την σχέση μεταξύ του ανώτατου επιπέδου σπουδών των

αποφοίτων και της ικανοποίησης τους από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ.
υλοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One Way ANOVA)
με δοκιμή post hoc Bonferroni και βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των κατηγοριών του επιπέδου σπουδών ως προς την ικανοποίηση από
την φοίτηση στο Δ.Π.Θ. (F(2,1670)=4.422, p=0,012). Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι
οι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά
υψηλότερη ικανοποίηση από την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. (Μ=3.71, SD=0.786,
p = 0.020) σε σύγκριση με τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Δεν
υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατόχων διδακτορικού και
μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών.



Ικανοποίηση από την τρέχουσα απασχόληση.



Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. είναι ικανοποιημένοι από την τρέχουσα

επαγγελματική τους κατάσταση καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους
στις ερωτήσεις σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που
βιώνουν στο χώρο εργασία τους, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την
ανταπόκριση της εργασίας τους στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στις
δεξιότητές και τέλος τις αποδοχές συγκλίνει στην απάντηση «Ευχαριστημένοςη» με σχετικά μεγάλες αποκλίσεις. (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 69).



Για την πιθανή συσχέτιση μεταξύ Ικανοποίησης των αποφοίτων από

την φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. και Ικανοποίησης από την εργασία τους
πραγματοποιήθηκε συντελεστής συσχέτισης Pearson r. Παρατηρείται λοιπόν,
ότι η ικανοποίηση από την φοίτηση του Δ.Π.Θ. παρουσιάζει στατιστικά
σημαντική, θετική αλλά με ασθενής ισχύη συσχέτιση με την ικανοποίηση από
την εργασία (r=0.239. p<0.001). Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ., παρουσιάζουν και
υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία τους.
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Παράρτημα Ι.
Συγκεντρωτικοί Πίνακες ανά Τμήμα Δ.Π.Θ.
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Πίνακας 62: Συμμετοχή στο δείγμα ανά Τμήμα

Πληθυσμός Αναφοράς - Δείγμα Προσβασιμότητας

Αγροτικής Ανάπτυξης
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Ελληνικής Φιλολογίας
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Ιατρικής
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Ιστορίας και Εθνολογίας
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Νομικής
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Οικονομικών Επιστημών
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Πολιτικών Μηχανικών
Ποσοστό ανα πληθυσμό / δείγμα

Τotal

ακ. έτους 2016-2017

Δείγμα
Προσβασιμότητας

Ποσοστό επί του
πληθυσμού του
τμήματος

66
2,50%
79
2,99%
48
1,82%
41
1,55%
169
6,40%
281
10,64%
98
3,71%
116
4,39%
101
3,83%
125
4,73%
359
13,60%
87
3,30%
42
1,59%
72
2,73%
471
17,84%
197
7,46%
189
7,16%
99

39
2,33%
62
3,71%
31
1,85%
33
1,97%
85
5,08%
160
9,56%
55
3,29%
104
6,22%
73
4,36%
79
4,72%
242
14,47%
72
4,30%
33
1,97%
39
2,33%
258
15,42%
127
7,59%
101
6,04%
80

59,09%

3,75%

4,78%

2640

1673

Απόφοιτοι

Τμήμα

78,48%
64,58%
80,49%
50,30%
56,94%
56,12%
89,66%
72,28%
63,20%
67,41%
82,76%
78,57%
54,17%
54,78%
64,47%
53,44%
80,81%
63,37%
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Πίνακας 63: Φύλο ανά τμήμα

Φύλο
Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων
Χωρών
Δασολογίας, 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
Total

Άνδρας

Γυναίκα

Total

24
61,54%
10
16,13%
7

15
38,46%
52
83,87%
24

39
100%
62
100%
31

22,58%
21

77,42%
12

100%
33

63,64%
8
9,41%
100

36,36%
77
90,59%
60

100%
85
100%
160

62,50%
1
1,82%
85
81,73%
40
54,79%
27
34,18%
42
17,36%
44
61,11%
16
48,48%
7
17,95%
81
31,40%
50
39,37%
19
18,81%
56
70,00%

37,50%
54
98,18%
19
18,27%
33
45,21%
52
65,82%
200
82,64%
28
38,89%
17
51,52%
32
82,05%
177
68,60%
77
60,63%
82
81,19%
24
30,00%

100%
55
100%
104
100%
73
100%
79
100%
242
100%
72
100%
33
100%
39
100%
258
100%
127
100%
101
100%
80
100%

638

1035

1673
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Πίνακας 64: Μέσο Επίπεδο Ικανοποίησης από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ. ανα Τμήμα

Επίπεδο Ικανοποίησης από την φοίτηση στο Δ.Π.Θ. (μέση τιμή & τυπική απόκλιση)
Απο 1 (Πολύ δυσαρεστημένος-η) έως 5 (Πολύ Ευχαριστημένος-η)

Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογίας, 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
Total

Πρόγραμμα
Σπουδών
4,0769
0,7028
3,5806
0,8208
3,1290
1,1310
3,9394
0,8993
3,6824
0,7900
4,2000
0,7754
4,1091
0,7372
3,8654
0,8132
4,0274
0,7260
3,8101
1,0987
3,6529
0,9702
3,9861
0,7020
3,7576
0,7513
3,9487
0,7930
4,0039
0,8109
3,8976
0,7646
3,9802
0,7872
3,8125
0,8128
3,8852

Διδακτικό
Προσωπικό
4,6410
0,5374
4,1290
0,7993
4,0655
0,9639
4,2727
0,8758
4,2118
0,7415
4,4875
0,7180
4,1636
0,7880
4,0000
0,7632
3,7671
0,7732
3,8997
0,8412
3,9669
0,8243
4,0139
0,6816
3,8182
0,7269
4,0000
0,6883
3,9961
0,7563
3,8661
0,8579
4,0396
0,7473
3,6625
0,8851
4,0418

Λειτουργικές
Υποδομές
3,6154
0,7819
1,9839
0,9494
2,6452
1,0816
3,5152
0,8332
2,4471
1,0409
4,5313
0,7348
3,4909
0,8136
3,7692
0,8948
3,5890
0,9695
2,9367
1,0663
2,5331
1,0431
2,3750
0,7207
2,9697
0,8472
3,6923
0,9775
3,1899
0,9896
3,1890
1,0137
3,3168
0,9158
3,1250
0,9984
3,1757

Διοικητική
Υποστήριξη
4,0513
1,1227
3,8548
0,9026
3,6452
1,1120
4,2727
0,8013
3,4706
1,1296
4,2750
0,8898
4,3636
0,8469
4,3269
0,5820
3,5890
0,9695
3,8861
1,0976
3,4215
1,0604
4,2222
0,8088
3,8182
0,9828
3,7692
0,8724
3,3721
1,0480
3,3150
1,1388
3,5446
0,9851
4,0375
0,8634
3,7454

0,86255

0,80707

1,13547

1,0489
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Πίνακας 65: Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών ανα Τμήμα

Ανώτατο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε εξέλιξη
Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πτυχίο
26
66,67%

Μεταπτυχιακό Διδακτορικό
MSc
PhD
12
1
30,77%

2,56%

Μεταδιδακτορικό
PostDoc
0

Total
39

0,00%

100,00%

26

33

3

0

62

41,94%

53,23%

4,84%

0,00%

100,00%

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών

23

7

1

0

31

74,19%

22,58%

3,23%

0,00%

100,00%

Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

18

12

3

0

33

54,55%

36,36%

9,09%

0,00%

100,00%

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
Total

40

41

4

0

85

47,06%

48,24%

4,71%

0,00%

100,00%

101

54

5

0

160

63,13%

33,75%

3,13%

0,00%

100,00%

21

34

0

0

55

38,18%

61,82%

0,00%

0,00%

100,00%

44

42

18

0

104

42,31%

40,38%

17,31%

0,00%

100,00%

22

37

14

0

73

30,14%

50,68%

19,18%

0,00%

100,00%

45

32

2

0

79

56,96%

40,51%

2,53%

0,00%

100,00%

116

123

3

0

242

47,93%

50,83%

1,24%

0,00%

100,00%

32

33

6

1

72

44,44%

45,83%

8,33%

1,39%

100,00%

10

21

2

0

33

30,30%

63,64%

6,06%

0,00%

100,00%

2

19

17

1

39

5,13%

48,72%

43,59%

2,56%

100,00%

74

172

12

0

258

28,68%

66,67%

4,65%

0,00%

100,00%

62

63

2

0

127

48,82%

49,61%

1,57%

0,00%

100,00%

38

62

1

0

101

37,62%

61,39%

0,99%

0,00%

100,00%

33

44

3

0

80

41,25%

55,00%

3,75%

0,00%

100,00%

733

841

97

2

1673

43,81%

50,27%

5,80%

0,12%

100,00%
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Παράρτημα Ι

Πίνακας 66: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης απασχόλησης ανα Τμήμα

Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης απασχόλησης
Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογίας, 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
Total

Ξεκίνησε κατά τη
διάρκεια των
σπουδών

Σε 1-6 μήνες

Σε
Σε 7-12 μήνες περισσότερο
από 12 μήνες

Δεν έχω εργαστεί
μετά την
αποφοίτησή μου

Total

9

16

8

5

1

39

23,08%

41,03%

11

24

20,51%

12,82%

2,56%

100,00%

13

13

1

62

17,74%
12

38,71%

20,97%

20,97%

1,61%

100,00%

11

3

4

1

31

38,71%

35,48%

9,68%

12,90%

3,23%

100,00%

8

16

2

5

2

33

24,24%

48,48%

6,06%

15,15%

6,06%

100,00%

14

41

16

12

2

85

16,47%

48,24%

18,82%

14,12%

2,35%

100,00%

52

87

12

8

1

160

32,50%

54,38%

7,50%

5,00%

0,63%

100,00%

10

25

8

7

5

55

18,18%

45,45%

14,55%

12,73%

9,09%

100,00%

8

71

14

10

1

104

7,69%

68,27%

13,46%

9,62%

0,96%

100,00%

1

64

6

2

0

73

1,37%

87,67%

8,22%

2,74%

0,00%

100,00%

19

26

11

18

5

79

24,05%

32,91%

13,92%

22,78%

6,33%

100,00%

54

74

44

65

5

242

22,31%

30,58%

18,18%

26,86%

2,07%

100,00%

17

45

3

7

0

72

23,61%

62,50%

4,17%

9,72%

0,00%

100,00%

2

19

7

5

0

33

6,06%

57,58%

21,21%

15,15%

0,00%

100,00%

6

10

9

9

5

39

15,38%

25,64%

23,08%

23,08%

12,82%

100,00%

46

179

17

14

2

258

17,83%

69,38%

6,59%

5,43%

0,78%

100,00%

30

61

22

14

0

127

23,62%

48,03%

17,32%

11,02%

0,00%

100,00%

30

23

14

31

3

101

29,70%

22,77%

13,86%

30,69%

2,97%

100,00%

9

58

4

7

2

80

11,25%

72,50%

5,00%

8,75%

2,50%

100,00%

338

850

213

236

36

1673

20,20%

50,81%

12,73%

14,11%

2,15%

100,00%
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Παράρτημα Ι

Πίνακας 67: Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση ανα Τμήμα

Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση
Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Απασχολούμενος-η
(Μισθωτός)

Αυτοαπασχολούμενος-η
Σύνολο
(Ελεύθερος
Εργαζομένων
επαγγελματίας)

Άνεργος-η

Μη ενεργός-η

Total

24

9

33

5

1

39

61,54%

23,08%

84,62%

12,82%

2,56%

100,00%

26

34

60

1

1

62

41,94%

54,84%

96,77%

1,61%

1,61%

100,00%

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών

24

0

24

6

1

31

77,42%

0,00%

77,42%

19,35%

3,23%

100,00%

Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

17

11

28

3

2

33

51,52%

33,33%

84,85%

9,09%

6,06%

100,00%

Ελληνικής Φιλολογίας

42

24

66

14

5

85

49,41%

28,24%

77,65%

16,47%

5,88%

100,00%

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού

106

31

137

16

7

160

66,25%

19,38%

85,63%

10,00%

4,38%

100,00%

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία

41

1

42

10

3

55

74,55%

1,82%

76,36%

18,18%

5,45%

100,00%

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών

88

9

97

1

6

104

84,62%

8,65%

93,27%

0,96%

5,77%

100,00%

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

Total

69

1

70

3

0

73

94,52%

1,37%

95,89%

4,11%

0,00%

100,00%

51

9

60

14

5

79

64,56%

11,39%

75,95%

17,72%

6,33%

100,00%

189

8

197

35

10

242

78,10%

3,31%

81,40%

14,46%

4,13%

100,00%

61

8

69

1

2

72

84,72%

11,11%

95,83%

1,39%

2,78%

100,00%

26

3

29

3

1

33

78,79%

9,09%

87,88%

9,09%

3,03%

100,00%

26

4

30

1

8

39

66,67%

10,26%

76,92%

2,56%

20,51%

100,00%

94

148

242

6

10

258

36,43%

57,36%

93,80%

2,33%

3,88%

100,00%

101

16

117

9

1

127

79,53%

12,60%

92,13%

7,09%

0,79%

100,00%

88

1

89

9

3

101

87,13%

0,99%

88,12%

8,91%

2,97%

100,00%

47

29

76

1

3

80

58,75%

36,25%

95,00%

1,25%

3,75%

100,00%

1120

346

1466

138

69

1673

66,95%

20,68%

87,63%

8,25%

4,12%

100,00%
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Πίνακας 68: Συσχετισμός Τρέχσουσας Απασχόλησης με το αντικείμενο των σπουδών ανα Τμήμα

Συσχετισμός Τρέχουσας Απασχόλησης με το αντικείμενο των σπουδών
Τμήμα
Καθόλου
Αγροτικής Ανάπ τυξης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών
Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ελληνικής Φιλολογίας

Λίγο

Ούτε λίγο,
ούτε πολύ

Πολύ

Πάρα πολύ

Total

4

1

5

5

18

33

12,12%

3,03%

15,15%

15,15%

54,55%

100,00%

1

2

5

6

46

60

1,67%

3,33%

8,33%

10,00%

76,67%

100,00%

15

1

5

1

2

24

62,50%

4,17%

20,83%

4,17%

8,33%

100,00%

5

2

6

0

15

28

17,86%

7,14%

21,43%

0,00%

53,57%

100,00%

18

6

8

1

33

66

27,27%

9,09%

12,12%

1,52%

50,00%

100,00%

Επ ιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού

27

12

6

22

70

137

19,71%

8,76%

4,38%

16,06%

51,09%

100,00%

Επ ιστημών της Εκπ αίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία

14

1

3

5

19

42

33,33%

2,38%

7,14%

11,90%

45,24%

100,00%

1

4

12

20

60

97

1,03%

4,12%

12,37%

20,62%

61,86%

100,00%

0

0

1

0

69

70

0,00%

0,00%

1,43%

0,00%

98,57%

100,00%

38

4

0

6

12

60

63,33%

6,67%

0,00%

10,00%

20,00%

100,00%

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπ ολογιστών
Ιατρικής

Ιστορίας και Εθνολογίας
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επ ιστήμης
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Νομικής

Οικονομικών Επ ιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπ αίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών

Total

49

15

12

27

94

197

24,87%

7,61%

6,09%

13,71%

47,72%

100,00%

0

10

8

20

31

69

0,00%

14,49%

11,59%

28,99%

44,93%

100,00%

2

6

2

4

15

29

6,90%

20,69%

6,90%

13,79%

51,72%

100,00%

2

0

3

11

14

30

6,67%

0,00%

10,00%

36,67%

46,67%

100,00%

10

7

18

43

164

242

4,13%

2,89%

7,44%

17,77%

67,77%

100,00%

14

13

10

40

40

117

11,97%

11,11%

8,55%

34,19%

34,19%

100,00%

16

3

7

16

47

89

17,98%

3,37%

7,87%

17,98%

52,81%

100,00%

3

4

5

2

62

76

3,95%

5,26%

6,58%

2,63%

81,58%

100,00%

219

91

116

229

811

1466

14,94%

6,21%

7,91%

15,62%

55,32%

100,00%
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Πίνακας 69: Μέσο Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση ανα Τμήμα
Επίπεδο Ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση (μέση τιμή & τυπική απόκλιση) Απο 1
(Πολύ δυσαρεστημένος-η) έως 5 (Πολύ Ευχαριστημένος-η)

Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αίσθημα Ασφάλειας &
Σταθερότητας

Ανταπόκριση στα
Δυνατότητες
προσωπικά ενδιαφέροντα
Επαγγελματικής Εξέλιξης
και στις δεξιότητες

Αποδοχές

4,1515

4,0909

4,2121

3,7879

0,9056

0,9139

1,0535

1,0535

3,6500

4,0000

4,1833

3,6333

1,1472

0,8234

0,7009

0,9014

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών

4,0000

3,0833

3,7083

3,6250

1,4142

1,5299

1,2676

0,9697

Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

3,6786

3,8929

4,2857

3,8571

1,1564

1,1333

0,7629

0,8909

3,0909

3,1970

3,9091

3,2727

1,1466

1,1665

1,1466

0,9038

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού

3,8759

3,8759

4,2336

3,8175

1,0533

1,1469

0,9871

0,9868

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία

3,8571

3,4762

4,0000

3,6190

1,2797

1,1943

1,1043

1,0348

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών

4,6495

4,5361

4,6082

4,2577

0,6928

0,7226

0,7153

0,7539

3,8857

4,1143

4,4857

3,2571

0,9409

0,7331

0,7565

0,9119

3,9167

3,4500

3,5167

3,5333

1,1393

1,3074

1,3591

1,1998

3,6041

3,6548

3,9543

3,7766

1,1630

1,0115

1,0015

1,0106

4,4203

4,2319

4,3913

4,0000

0,6509

0,8427

0,7320

0,8575

4,4483

4,2759

4,2069

4,3103

0,9851

1,0315

1,1458

0,7123

3,6667

3,6667

3,9333

3,4667

1,0933

1,2411

0,9072

1,3060

3,3678

3,7521

3,8678

3,1735

1,1635

0,9090

1,0098

1,0599

4,1538

3,8632

3,9915

3,7179

1,0138

1,1364

1,0380

0,9083

3,3708

3,4382

4,1685

3,2247

1,2826

1,8662

1,0578

0,9972

4,0000

4,1842

4,2237

3,6842

1,0456

0,9481

0,8733

0,9268

3,7988

3,8274

4,0887

3,6160

1,15065

1,07511

1,01068

1,0262

Ελληνικής Φιλολογίας

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
Total
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Πίνακας 70: Γνώση υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. ανα Τμήμα

Γνώση υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.
Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ναι

Όχι

Total

15

24

39

38,46%

61,54%

100,00%

47

15

62

75,81%

24,19%

100,00%

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών

18

13

31

58,06%

41,94%

100,00%

Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων

17

16

33

51,52%

48,48%

100,00%

34

51

85

40,00%

60,00%

100,00%

30

130

160

18,75%

81,25%

100,00%

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
Total

16

39

55

29,09%

70,91%

100,00%

95

9

104

91,35%

8,65%

100,00%

34

39

73

46,58%

53,42%

100,00%

39

40

79

49,37%

50,63%

100,00%

127

115

242

52,48%

47,52%

100,00%

60

12

72

83,33%

16,67%

100,00%

30

3

33

90,91%

9,09%

100,00%

22

17

39

56,41%

43,59%

100,00%

80

178

258

31,01%

68,99%

100,00%

40

87

127

31,50%

68,50%

100,00%

21

80

101

20,79%

79,21%

100,00%

61

19

80

76,25%

23,75%

100,00%

786

887

1673

46,98%

53,02%

100,00%

Σ ε λ ί δ α 200 | 210

Παράρτημα Ι

Πίνακας 71: Προτάσεις Θεματικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ανά Τμήμα (με την

μεγαλύτερη συχνότητα)

Προτάσεις Θεματικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Τμήμα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΑΞΙOΠΟΙΗΣΗ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΚΤΗΡΙΩΝ,
ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΝΕΑ
ΥΛΙΚΑ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ 3D &
ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων
Χωρών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

MARKETING

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ,
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

MARKETING

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕ
ΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Αγροτικής Ανάπτυξης

Δασολογίας, 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

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
CISCO

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ

Γλώσσες
Προγραμματισμού

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΧΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ,
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΙΚΗ,
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ,
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ,
MARKETING

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ GENDER
STUDIES

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ
ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
CLOUD ΚΑΙ
Υ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ 3D &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ
CLOUD ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SW
ENGINEERING
(MATLAB, HILHARDWARE IN THE
LOOP)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

DATA ANALYSIS

Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ
ΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ
START UP
ΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
(ΚΥΨΕΛΕΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Κ.Α.)

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής

Ακ αδημαϊκ ή κ αριέρα
κ αι κ αριέρα στον
ιδιωτικ ό τομέα
(απευθύνεται σε
νέους επιστήμονες)

Οικονομικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Πολιτικών Μηχανικών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ
Η ΝΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ
ΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
START UP
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης

Νομικής

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γενετική
συμβουλευτική

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαχείριση κρίσεων
στο σχολικό
περιβάλλον

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διοίκηση μονάδων
υγείας και
marketing

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

MARKETING ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ /
ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

MACHINE
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
LEARNING ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DATA SCIENCE,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
CYBER SECURITY

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(DATA ANALYSIS)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

MACHINE LEARNING
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, DATA
SCIENCE,
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

MASTER IN
BUSINESS
ADMINISTRATION
(MSC)

PROJECT
MANAGEMENT,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

SHOFT SKILLS
ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ,
PROJECT
MANAGEMENT

WEB ΚΑΙ SW
DEVELOPING

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

MASTER IN
BUSINESS
ADMINISTRATION

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Biostatistics,
Bioinformatics

Keeping up-to-date
with the state-of-theart

Soft skills

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ιατρικό δίκαιο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ - ΕΜΦΥΛΗ
ΒΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚ
Ο ΔΙΚΑΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΚΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

DATA SCIENCE,
DATA ANALYSIS

DIGITAL
MARKETING

MACHINE
LEARNING ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θεατρική Αγωγή

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΕΝΑΚ, ΝΟΚ,
ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
SW

ΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΔΟΜΗΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

MACHINE
LEARNING ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,
DATA SCIENCE

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ

WEB ΚΑΙ SW
DEVELOPING

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εκμάθηση εργαλείων
μοριακής βιολογίας (
dry & wet lab)

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

OPTIMIZATION
DATA FINDING,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,
PYTHON

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ GDPR

Τεχνητή νοημοσύνη
και δίκαιο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΚΑ

PROJECT
MANAGEMENT

SW SKILLS

DIGITAL
MARKETING LOGISTICS HUMAN
RESOURSE
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Παράρτημα ΙΙ
Ερωτηματολόγιο Μελέτης Απορρόφησης
Αποφοίτων Ακ. Έτους 2016-2017
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Μελέτη Απορρόφησης
Αποφοίτων του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης
(2016-2017)

Ξάνθη 2022
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017

Αγαπητοί απόφοιτοι του Δ.Π.Θ.,
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας, έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί η μετέπειτα
επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας πορεία. Αυτό αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
έρευνας με τίτλο «Μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2016-2017».

Η συμβολή σας στη μελέτη αυτή είναι καθοριστική. Για τον λόγο αυτό ζητούμε λίγο από τον
χρόνο σας για την απάντηση των ερωτήσεων που ακολουθούν. Η διάρκεια συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου είναι περίπου 7 λεπτά. Τα στοιχεία της έρευνας είναι εμπιστευτικά 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 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης
του Δ.Π.Θ. http://career.duth.gr

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τον πολύτιμο χρόνο σας.

Η ερευνητική ομάδα
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017
1. ΓΕΝΙΚΑ – Δημογραφικά-κοινωνικοοικονομικά στοιχεία
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Επώνυμο……………………………………
Όνομα………………………………………..
Τηλέφωνο (σταθερό)………………….
Τηλέφωνο (κινητό)……………………..
E-mail…………………………………………

1.6.

Φύλλο
o
Άνδρας
o
Γυναίκα

1.7.

Χώρα καταγωγής
o
o
o

1.8.

Ελλάδα
Κύπρος
Άλλο

Χώρα διανομής σας σήμερα.
o
o
o

Ελλάδα
Κύπρος
Άλλο

2. Εκπαίδευση – Στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο ΔΠΘ
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, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ελληνικής Φιλολογίας
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικίας
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 Αριθμός Μητρώου (Αριθμητική απάντηση)………….
2.3 Βαθμός Πτυχίου
o
o
o

Άριστα (8,500-10,000)
Λίαν Καλώς (6,500-8,499)
Καλώς (5,000-6,499)

2.4 Έτος εισαγωγής (Αριθμητική απάντηση)……………
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2.5 Πόσο ευχαριστημένος-η είστε από τη φοίτηση σας στο Δ.Π.Θ. όσον αφορά:
Πολύ
δυσαρεστημένος

Ούτε ευχαριστημένος
Δυσαρεστημένος

ούτε δυσαρεστημένος

Πολύ
Ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

Πρόγραμμα
σπουδών σχετικό με
τις απαιτήσεις της
αγοράς
Διδακτικό προσωπικό
Λειτουργικές
Υποδομές
Διοικητική
υποστήριξη

2.6 Ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη
o
o
o
o

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό MSc
Διδακτορικό PhD
Μεταδιδακτορικό PostDoc

2.7 Έχετε συμμετάσχει σε πρόγραμμα κινητικότητας στο εξωτερικό; (π.χ. ERASMUS)
o
o

Ναι
Όχι

2.8 Αν ναι, η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κινητικότητας, σας βοήθησε στην

ανεύρεση εργασίας ή στην επαγγελματική σας εξέλιξη;
o
o
3.

Ναι
Όχι

Επαγγελματική Αποκατάσταση
3.1 Σε πόσους μήνες μετά την αποφοίτησή σας βρήκατε την πρώτη σας απασχόληση;
o
o
o
o
o

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

3.2 Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση σήμερα;
o
o
o
o

4.

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

Απασχολούμενος-η
(Συμπληρώνεται μόνο αν στην προηγούμενη ενότητα επιλέξατε «Απασχολούμενος-η»)

4.1 Βρήκατε την σημερινή σας εργασία μέσω;
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Δικτύου γνωριμιών/Οικογένειας/Φίλων
Συστάσεις καθηγητών
Διαγωνισμών
Αγγελίες από τον Τύπο & το Διαδίκτυο
Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ
ΟΑΕΔ
Συνέχεια της πρακτικής άσκησης
Γραφείο ευρέσεων εργασίας
Άλλο
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4.2 Πόσο σχετίζεται η σημερινή σας απασχόληση με το αντικείμενο σπουδών σας;
o
o
o
o
o

Πάρα πολύ
Πολύ
Ούτε λίγο, ούτε πολύ
Λίγο
Καθόλου

4.3 Εργάζεστε σε:
o
o
o

Δημόσιο & ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
Ιδιωτικό Τομέα
Διεθνή Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ

4.4 Εργάζεστε με σύμβαση:
o
o
o
o
o

o

Αορίστου / Πλήρης απασχόλησης
Αορίστου / Μερικής απασχόλησης
Ορισμένου Χρόνου-εποχικός / Πλήρης απασχόλησης
Ορισμένου Χρόνου-εποχικός / Μερικής απασχόλησης
Με ανάθεση έργου
Άλλο

4.5 Ποια θέση κατέχετε στην εργασίας σας;
o
o
o

o

Υπάλληλος/Εργάτης
Κατώτερο Διοικητικό στέλεχος (π.χ. προϊστάμενος γραφείου, επόπτης,
εργοδηγός)
Μεσαίο Διοικητικό στέλεχος (προϊστάμενος τμήματος, επιθεωρητής)
Ανώτερο Διοικητικό στέλεχος (πρόεδρος. Διευθυντής, δ/νων σύμβουλος)

4.6 Είστε ευχαριστημένος-η από τη σημερινή σας απασχόληση, σε σχέση με:
Πολύ
δυσαρεστημένος

Ούτε ευχαριστημένος
Δυσαρεστημένος

ούτε δυσαρεστημένος

Πολύ
Ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

Το αίσθημα
ασφάλειας και
σταθερότητας
Τις δυνατότητες της
επαγγελματικής
εξέλιξης
Της ανταπόκρισης
στα ενδιαφέρον και
τις δεξιότητες
Τις αποδοχές

5.

Αυτοαπασχολούμενος-η
(Συμπληρώνεται μόνο αν στην προηγούμενη ενότητα επιλέξατε «Αυτοαπασχολούμενος -η»)

5.1 Η επιχείρηση που έχετε είναι:
o
o
o

Συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης
Επιχείρηση που ξεκινήσατε μόνος-η μετά την αποφοίτησή σας
Άλλο

5.2 Μορφή επιχείρησης:
o
o
o
o

Ατομική (φυσικό πρόσωπο)
Εταιρική (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ)
Νέες Μορφές Επιχειρήσεων (ΙΚΕ, ΚοινΣεπ)
Άλλο

5.3 Πόσο σχετίζεται η σημερινή σας απασχόληση με το αντικείμενο σπουδών σας;
o
o

Πάρα πολύ
Πολύ
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o
o
o

Ούτε λίγο, ούτε πολύ
Λίγο
Καθόλου

5.4 Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησής σας
(Απαντήστε περιεκτικά σχετικά με τον κλάδο ή τη δραστηριότητα)

…………………………………………………………………………….

5.5 Πόσους υπαλλήλους απασχολείται στην επιχείρησή σας;
o
o
o
o

Από 0 έως 10 εργαζομένους (Πολύ μικρή)
Από 11 έως 50 εργαζομένους (Μικρή)
Από 51 έως 250 εργαζομένους (Μεσαία)
Περισσότερους από 251 εργαζομένους (Μεγάλη)

5.6 Είστε ευχαριστημένος-η από τη σημερινή σας απασχόληση, σε σχέση με:
Πολύ
δυσαρεστημένος

Ούτε ευχαριστημένος
Δυσαρεστημένος

ούτε δυσαρεστημένος

Πολύ
Ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

Το αίσθημα
ασφάλειας και
σταθερότητας
Τις δυνατότητες της
επαγγελματικής
εξέλιξης
Της ανταπόκρισης
στα ενδιαφέρον και
τις δεξιότητες
Τις αποδοχές

6.

Άνεργος-η
(Άτομα που δεν εργάζονται και είναι προς αναζήτηση εργασίας).
Συμπληρώνεται μόνο αν στην προηγούμενη ενότητα επιλέξατε «Άνεργος-η»

6.1 Διάρκεια Ανεργίας
o
o
o
o

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

6.2 Λόγοι ανεργίας. (Δώστε μέχρι 3 απαντήσεις)
o
o
o
o
o
o
o

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου
Οι εργοδότες προτιμούν άτομα που έχουν περισσότερη εμπειρία από εμένα
Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερους τίτλους σπουδών, κατάρτιση ή
δεξιότητες από εμένα
Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου
Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου
Δεν βρίσκω δουλειά που να μου αρέσει και να με εκφράζει
Άλλο

6.3 Τρόποι αναζήτησης εργασίας. (Δώστε μέχρι 3 απαντήσεις)
o

o
o
o
o
o
o
o

Δίκτυο γνωριμιών/Οικογένεια/Φίλοι
Συστάσεις καθηγητών
Διαγωνισμοί
Αγγελίες από τον Τύπο & το διαδίκτυο
Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ
ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης
Άλλο
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6.4 Αναζητείται εργασία στο Εξωτερικό;
o
o

Ναι
Όχι

6.5 Αν ναι, σε ποια γεωγραφική περιοχή θα επιθυμούσατε να εργαστείτε;
o
o

o
7.

Κύπρο
Χώρα της Ευρώπης
Άλλο

Μη ενεργός-ή
(Άτομα που δεν εργάζονται και δεν είναι προς αναζήτηση εργασίας (φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχοι, οικιακά)
Συμπληρώνεται μόνο αν στην προηγούμενη ενότητα επιλέξατε «Μη ενεργός-ή»

7.1 Για ποιον λόγο δεν είστε ενεργός-ή επαγγελματικά;
o
o
o
o
o
o
o
o

8.

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

Επιμόρφωση εκτός πτυχίου ΔΠΘ
(Συμπληρώνεται για μια επιμόρφωση της επιλογής του συνεντευξιαζόμενου)

8.1 Συμμετείχατε σε πρόγραμμα δια βίου μάθησης;
o
o

Ναι
Όχι

Εάν ναι, τότε:

8.2 Ποιος ο τύπος του εκπαιδευτικού προγράμματος;
o
o
o

ΚΕΚ
ΚΕΔΙΒΙΜ
Άλλος

8.3 Ποια η διάρκεια του προγράμματος;
o
o
o
o

Από 1 έως 50 ώρες
Από 51 έως 100 ώρες
Από 101 έως 300 ώρες
Περισσότερες από 301 ώρες

8.4 Υπήρξε πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων;
o Ναι
o Όχι

8.5 Για ποιον λόγο συμμετείχατε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης;
o
o
o

o

Υποχρέωση από τον εργοδότη
Για προσωπική επαγγελματική εξέλιξη
Ενδιαφέρον στο αντικείμενο του προγράμματος
Άλλο

8.6 Ποια θεματική προτείνετε για ένα μελλοντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης;
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Παράρτημα ΙΙ

9.

Γνώση του Γραφείου Διασύνδεσης
9.1 Γνωρίζετε τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης;
o

o

Ναι
Όχι

9.2 Αν ναι, ποιες από τις υπηρεσίες του έχετε χρησιμοποιήσει;
(Δώστε μέχρι 3 απαντήσεις)

o
o
o
o

Τη συμβουλευτική επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
Τη δικτύωση (επαφή με φορείς, συμμετοχή σε εκδηλώσεις & εκπαιδευτικά
προγράμματα κ.α.)
Την ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού του τόπου
Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του.

9.3 Επιθυμείτε να γίνεται μέντορας/καθηγητής σε κάποιες από τις δράσεις της Δομής
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.;
o
o

Ναι
Όχι

9.4 Σχόλια / Παρατηρήσεις
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Τέλος
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!
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