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Περίληψη 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε απνηχπσζε ηνπ πξνθίι 
ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ 
Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Κξήηεο γηα ην Αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. 
 
Η παξνχζα εξγαζία ζηεξίρζεθε ηφζν ζε δεπηεξνγελή, φζν θαη ζε πξσηνγελή 
έξεπλα. Η δεπηεξνγελήο έξεπλα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηα Σερλνινγηθά 
Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη γηα ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι 
Ηξαθιείνπ, ελψ ε πξσηνγελήο έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δεκνζθφπεζεο κε 
δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε 200 ελεξγνχο ζπνπδαζηέο θαζψο θαη κέζσ ηεο 
κεζφδνπ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα 
θαηαδεηθλχνπλ φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη θνηηεηέο εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 
ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο θαη απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζε απηήλ. Η 
νηθνλνκηθή θξίζε ηνπο έρεη επεξεάζεη ηφζν γηα ηελ επηζπκία πξαγκαηνπνίεζεο ελφο 
κεηαπηπρηαθνχ φζν θαη γηα ηα κειινληηθά ηνπο επαγγεικαηηθά ζρέδηα. 

 

 

 

 

Summary 

 

The aim of the current thesis is to research the profile of the students of the Business 
Administration Department of the Technological Educational Institute of Crete, for the 
academic year 2011-2012. 

This work is supported both in the secondary, and primary research. Secondary 
research includes data for the Technological Educational Institutions and the 
Department of Business Administration, TEI of Heraklion .The primary research was 
conducted through a structured questionnaire survey in 200 active students and 
through the method of focus groups. The conclusions of the survey show that, in 
general, students appear satisfied with the choice of specific department and their 
education. The economic crisis has affected their desire for a graduate education and 
for their future professional plans. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ηoπ πξνθίι 
ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ 
Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Κξήηεο γηα ην Αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. Δηδηθφηεξα, 
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ην ππφβαζξν ησλ ζπνπδαζηψλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, νη πξνηηκήζεηο ηνπο, ε γλψκε ηνπο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ηα ζρέδηα ηνπο γηα ην κέιινλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα ζην ηκήκα Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι Ηξαθιείνπ κε ηελ κέζνδν ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνπ 
θαη ζπλέληεπμε ζε νκάδα εζηίαζεο (Focus Group). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 
έξεπλαο ζπγθξίζεθαλ κε κία αλάινγε εξγαζία γηα λα επηζεκαλζνχλ νη κεηαβνιέο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ απφςεσλ ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ ζην δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ.  

ηε δεπηεξνγελή έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη ζην ηκήκα 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι Ηξαθιείνπ. ην δεχηεξφ ηεο κέξνο παξνπζηάδεηαη 
ε πξσηνγελή έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα Απξηιίνπ – Μάηνπ 
ηνπ 2012. Έπεηηα αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ελψ ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελφηεηα ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1
ο

: 

ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

 

 

 

1.1 Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΣΕΙ) 

Σα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο Διιάδνο, ηδξχζεθαλ ην 1983, (ΦΔΚ 
173/24-11-1983). Δίλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πιήξσο απηνδηνηθνχκελα 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο. Η νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ελψ εηδηθφηεξα ζέκαηα ξπζκίδνληαη κε ην 
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θάζε ΣΔΙ (ΦΔΚ 114/11-6-2011).  

Η απνζηνιή ηνπο είλαη : 

α) Να παξέρνπλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε επαξθή γηα ηελ 
εθαξκνγή ζην επάγγεικα επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή 
άιισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην επάγγεικα. 

β) Να ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πνιηηψλ  ηθαλψλ λα 
ζπλεηζθέξνπλ σο ζηειέρε εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο 
ρψξαο. 

γ) Να πινπνηήζνπλ ην δηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο γηα θάζε Έιιελα πνιίηε 
αλάινγα κε ηηο θιίζεηο ηνπ θαη κε φζα πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθνί Νφκνη ». (ΦΔΚ 
173/24-11-1983). 

Δίλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηελ 
παξνρή θαηάξηηζεο ζε εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο πνπ απαηηνχλ επηζηεκνληθφ 
ππφβαζξν. Γηα ην ιφγν απηφ νη απφθνηηνί ηνπο απνθαινχληαη νξηζκέλεο θνξέο σο 
επηζηήκνλαο ηερλνιφγνο ή πηπρηνχρνο ηερλνιφγνο κεραληθφο, θαη' αληηδηαζηνιή κε 
ηνπο φξνπο επηζηήκνλαο ή δηπισκαηνχρνο κεραληθφο γηα ηελ πεξηγξαθή απνθνίησλ 
αληίζηνηρσλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ. Οη απφθνηηνη πηπρηνχρνη ησλ ΣΔΙ δελ 
εληάζζνληαη ζε επηκειεηήξηα, αιιά ζε επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ε ζεκαληηθφηεξε εθ 
ησλ νπνίσλ είλαη ε Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ΣΔΙ, γλσζηή θαη σο ΔΔΣΔΜ. Σα 
ΣΔΙ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψλνπλ κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο 
ζπνπδέο, απηφλνκα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια ΑΔΙ. 

Απφ ην έηνο 2001 απνηεινχλ ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 
Διιάδα (Ν.2916/2001) ελψ ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα απηνηειή Πνιπηερλεία, 
απνηεινχλ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα. Πξηλ απφ ην 2001 κφλν ηα ηκήκαηα ηνπ 
παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα νλνκάδνληαλ ΑΔΙ, θάηη πνπ πιένλ δελ ηζρχεη. ε πεξίπησζε 
πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη δηάθξηζε, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο ΑΣΔΙ (Αλψηαην 
Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα) γηα ηα ΣΔΙ. (Ιζηνζειίδα Βηθηπαίδεηα). 

http://el.wikipedia.org/wiki/1983
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%9C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%99
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Καηάινγνο ειιεληθώλ Αλώηαηωλ Σερλνινγηθώλ Ιδξπκάηωλ : 

 ΣΔΙ Αζήλαο 

 ΣΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 ΣΔΙ Ηπείξνπ 

 ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο 

 ΣΔΙ Λακίαο 

 ΣΔΙ Λάξηζαο 

 ΣΔΙ Ιφλησλ Νήζσλ 

 ΣΔΙ Καβάιαο 

 ΣΔΙ Καιακάηαο 

 ΣΔΙ Κξήηεο 

 ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ 

 ΣΔΙ Πάηξαο 

 ΣΔΙ Πεηξαηά 

 ΣΔΙ εξξψλ 

 ΣΔΙ Υαιθίδαο 

 Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 

 

(Ιζηνζειίδα Βηθηπαίδεηα). 

 

 

Πίλαθαο 1.1. Καζνξηζκφο αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζπνπδαζηψλ ζηα Σκήκαηα θαη ζηηο 
ρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην αθαδ. έηνο 2012-2013 

ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ 

Βηνινγηθψλ Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο 50 

Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο 120 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 150 

Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο 160 

Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  40 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ 200 

Ηιεθηξνινγίαο 130 

Ηιεθηξνληθήο 140 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 200 

Λνγηζηηθήο 280 

Μεραλνινγίαο 150 

Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο 100 

Ννζειεπηηθήο 180 

Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ 200 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 60 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 110 

Φπηηθήο Παξαγσγήο 100 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 140 

 

Πεγή: Ιζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Παηδείαο, (2012) 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91.%CE%A3.%CE%A0%CE%91%CE%99.%CE%A4.%CE%95.
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Πίλαθαο 1.2. πνπδαζηέο θαηά θχιν θαη Αλψηαην Σερλνινγηθφ Ίδξπκα (ΑΣΔΙ) 

ΑΣΔΙ 

ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο 

2008/09 2009/10 
Μεηαβνιή 

% 
2008/09 2009/10 

Μεηαβνιή 
% 

2008/09 2009/10 
Μεηαβνιή 

% 

χλνιν 
ρεηκεξηλψλ 
εμακήλσλ 

112.337 104.426 -7,0 54.668 51.652 -5,5 57.669 52.774 -8,5 

ΑΣΔΙ Αζελψλ 15.838 14.129 -10,8 5.639 4.864 -13,7 10.199 9.265 -9,2 

ΑΣΔΙ Γπη. 
Μαθεδνλίαο 

9.931 7.420 -25,3 5.119 3.771 -26,3 4.812 3.649 -24,2 

ΑΣΔΙ Ηπείξνπ 6.807 5.922 -13,0 2.443 1.825 -25,3 4.364 4.097 -6,1 

ΑΣΔΙ 
Θεζζαινλίθεο 
(Αιεμάλδξεην) 

12.334 11.239 -8,9 5.093 4.869 -4,4 7.241 6.370 -12,0 

ΑΣΔΙ Ινλίσλ 
Νήζσλ 

2.023 1.833 -9,4 810 650 -19,8 1.213 1.183 -2,5 

ΑΣΔΙ 
Καβάιαο 

5.444 4.463 -18,0 3.100 2.548 -17,8 2.344 1.915 -18,3 

ΑΣΔΙ 
Καιακάηαο 

2.772 2.239 -19,2 1.174 1.006 -14,3 1.598 1.233 -22,8 

ΑΣΔΙ Κξήηεο 9.322 8.263 -11,4 4.745 4.158 -12,4 4.577 4.105 -10,3 

ΑΣΔΙ Λακίαο 3.989 3.789 -5,0 2.315 2.175 -6,0 1.674 1.614 -3,6 

ΑΣΔΙ Λάξηζαο 9.928 9.093 -8,4 5.129 4.585 -10,6 4.799 4.508 -6,1 

ΑΣΔΙ 
Μεζνινγγίνπ 

4.049 3.463 -14,5 2.145 1.739 -18,9 1.904 1.724 -9,5 

ΑΣΔΙ Παηξψλ 10.218 9.610 -6,0 4.368 4.113 -5,8 5.850 5.497 -6,0 

ΑΣΔΙ 
Πεηξαηψο 

6.811 10.262 50,7 4.505 7.363 63,4 2.306 2.899 25,7 

ΑΣΔΙ εξξψλ 5.600 5.509 -1,6 3.271 3.224 -1,4 2.329 2.285 -1,9 

ΑΣΔΙ 
Υαιθίδαο 

5.460 5.479 0,3 3.594 3.603 0,3 1.866 1.876 0,5 

ΑΠΑΙΣΔ 1.811 1.713 -5,4 1.218 1.159 -4,8 593 554 -6,6 

χλνιν 
εαξηλνχ 

εμακήλνπ 
9.719 8.925 -8,2 4.597 4.151 -9,7 5.122 4.774 -6,8 

  

Πεγή: Έξεπλεο, Γεκνζθνπήζεηο, ηαηηζηηθά γηα ηελ Διιάδα θαη φιν ηνλ θφζκν, (2009/2010). 

 

 

1.2 ΣΕΙ Κρήτης 

Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (T.E.I) Κξήηεο (Technological Educational 
Institute of Crete) ηδξχζεθε επίζεο ην 1983 κε έδξα ην Ηξάθιεην Κξήηεο. Η θνίηεζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/1983
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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ζην Σ.Δ.Ι πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζε ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο 
θνηηεηέο έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ εηδηθεπκέλα θαη ππεχζπλα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Σν 
ίδξπκα απαξηίδεηαη κε 200 πεξίπνπ κέιε κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
πεξίπνπ 10.000 θνηηεηέο, έηζη ψζηε λα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα ηεο ρψξαο  

Οη θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο βξίζθνληαη ζην Ηξάθιεην ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Δζηαπξσκέλνπ. Μεηά ηελ ίδξπζή ηνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί παξαξηήκαηα ζηηο εμήο 
πέληε πφιεηο: ηα Υαληά, ην Ρέζπκλν, ηελ Ιεξάπεηξα, ηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ηελ εηεία.  

Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) ζρνιέο κε είθνζη (20) ηκήκαηα. Οη ζρνιέο είλαη νη 
αθφινπζεο: 

o ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (κε παξαξηήκαηα ζηα Υαληά θαη ην 
Ρέζπκλν). 

o ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο (κε παξαξηήκαηα ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ηελ 
Ιεξάπεηξα). 

o ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο. 

o ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο. 

Οη παξαπάλσ ζρνιέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ηκήκαηα Γεληθψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 
θαη ην Κέληξν Ξέλσλ Γισζζψλ & Φπζηθήο Αγσγήο. Ο θχθινο ζπνπδψλ 
πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο θαη καζήκαηα ηφζν ζεσξεηηθά, φζν θαη εξγαζηεξηαθά θαη 
νινθιεξψλεηαη ζε 3,5 έσο 4 ρξφληα. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο νθείινπλ πξηλ ηελ 
απνθνίηεζε ηνπο λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή θαη ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία. (Ιζηνζειίδα 
Βηθηπαίδεηα). 

Σν ΣΔΙ είλαη κηα πεηπρεκέλε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, κε θαιά εμνπιηζκέλε βηβιηνζήθε, 
φπνπ ν θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ ηδξχκαηνο, ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ, ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. 

Δπίζεο δηαζέηεη Φνηηεηηθέο Δζηίεο πνπ απνηεινχληαη απφ 4 θηίξηα πνπ βξίζθνληαη 
ζην ρψξν ησλ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 400κ. πεξίπνπ φπνπ κπνξνχλ λα 
ζηεγαζζνχλ 300 θνηηεηέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη θαιά εμνπιηζκέλα 
ακθηζέαηξα θαη ηαηξείν. (Ιζηνζειίδα ΣΔΙ Κξήηεο). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%26_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%26_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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(Ιζηνζειίδα ΣΔΙ Κξήηεο) 
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1.3 Μεταπτυχιακά προγράμματα 

χκθσλα κε ην Νφκν 3685/2008 ηα ΣΔΙ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ απηνδχλακα 
Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) κε άιια ΑΔΙ ηεο ρψξαο ή/θαη 
νκνηαγή ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα ηε ρνξήγεζε Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ 
Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.).εκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εκπεηξία έρεη πξνζθέξεη κέρξη 
ζήκεξα ην ΣΔΙ Κξήηεο είηε κε ηα ηκήκαηα ηνπ, είηε κε ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζε Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..). 

Η δηνίθεζε ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο έρεη πξνηάμεη ηε ζχληαμε ηνπ Καλνληζκνχ 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..), πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε δξαζηεξηφηεηα 
ησλ λέσλ απηνδχλακσλ ή άιισλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ. χκθσλα κε ην λφκν, θάζε 
κεηαπηπρηαθφ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί, εθδίδεη ην δηθφ ηνπ Κ.Μ.., ν νπνίνο είλαη 
ελαξκνληζκέλνο κε ηνλ Κ.Μ.. ηνπ Ιδξχκαηνο. Δπίζεο, ζπζηήζεθε κηα (ad-hoc) 
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν 
Αληηπξφεδξνο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο. 

Απηνδχλακα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα είλαη πξνο ην παξψλ ε "Λνγηζηηθή θαη 
Διεγθηηθή", φπνπ ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία  πςεινχ επηπέδνπ επαγγεικαηίεο, 
κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα επηηπρή 
ζηαδηνδξνκία, ζηνλ απαηηεηηθφ θαη γξήγνξα εμειηζζφκελν ρψξν ηεο Λνγηζηηθήο θαη 
Διεγθηηθήο. πλδπάδεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Ι (εληφο ή 
εθηφο Διιάδνο), κε ηελ εκπεηξία έγθξηησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, ζπληζηά αθαδεκατθφ 
ηίηιν, επξέσο απνδεθηφ γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα θαξηέξα πςειψλ απνδφζεσλ 
ζηα αληηθείκελα ηεο Λνγηζηηθήο, ηεο Φνξνινγίαο, ηεο Διεγθηηθήο (είηε Δζσηεξηθνχ 
Διέγρνπ είηε Οξθσηψλ Διεγθηψλ), θαη γεληθφηεξα ησλ Οηθνλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ.  

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ζε ζύκπξαμε κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Portsmouth (Business School) Αγγιίαο, ζε ζχκπξαμε κε ην TEI 
Κξήηεο (Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο θαη Σκήκα Λνγηζηηθήο) 
πξνζθέξνπλ ζηνλ Άγην Νηθφιαν Κξήηεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Master' 
s ζηελ "Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή" (MSc in 
Business Economics, Finance and Banking). Γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο: 2012-2013 θαη 
κε δηάξθεηα θνίηεζεο ελφο έηνπο γηα θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο (2 εμάκελα 
δηδαζθαιίαο θαη έλα ζηάδην δηαηξηβήο). ην Πξφγξακκα απηφ κπνξνχλ λα 
ζπκκεηέρνπλ 40 θνηηεηέο εηεζίσο, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2006 θαη ζα ζπλερίζεη ηελ 
πνξεία ηνπ θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-13. Ο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο απνλέκεηαη 
απφ ην Business School, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
Portsmouth θαη είλαη άκεζα αλαγλσξηζκέλνο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη απφ ηνλ 
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (ΦΔΚ 1670/14-11-2006). Σν ζπγθεθξηκέλν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 
πνπδψλ πξνζθέξεηαη  επί ζεηξά εηψλ κε κεγάιε επηηπρία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 
Portsmouth θαη αθξηβψο ην ίδην Πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζηελ Κξήηε, κε ηα ίδηα 
καζήκαηα θαη απαηηήζεηο γηα ηελ απφθηεζή ηνπ. 

 ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ 
ηνπ ΣEI Κξήηεο ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηήκην Κξήηεο γηα  
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο κε ηίηιν Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο( 
Γητδξπκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) .Σα πξνζερή κεηαπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ΣΔΙ Κξήηεο είλαη ε Πιεξνθνξηθή 
& Πνιπκέζα θαη ηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα κε έκθαζε ζηελ Αλάπηπμε 
Γηαδηθηπαθψλ Υψξσλ. (Ιζηνζειίδα ΣΔΙ Κξήηεο). 

http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/metaptyxiaka/files/pms_nomos_2008.pdf
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/metaptyxiaka/files/pms_kanonismos.pdf
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/metaptyxiaka/files/pms_kanonismos.pdf
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/metaptyxiaka/epitroph_metapt.htm
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/sxoles/stef.php
http://www.teicrete.gr/
http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.teicrete.gr/teprop/
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1.4 Έρευνα του ΣΕΙ 

Σν ΣΔΙ Κξήηεο ζπλδέεηαη κε ην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΚΣΔ) Κξήηεο πνπ 
ηδξχζεθε κε ην Π.Γ. 143/ΦΔΚ 123/20-06-01θαη πνπ είλαη ΝΠΙΓ κε έδξα ην Ηξάθιεην. 

Σν Δξεπλεηηθφ-Δπηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ ΚΣΔ Κξήηεο  απνηειείηαη απφ 45 Κχξηνπο 
Δξεπλεηέο, 36 Δπίθνπξνπο Δξεπλεηέο, 45 πλεξγάηεο Δξεπλεηέο θαη 116 Δπηζθέπηεο 
Δξεπλεηέο, θπξίσο κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο αιιά θαη 
θνξπθαίνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο  

Δπηπιένλ, ην ΣΔΙ Κξήηεο ζπκκεηέρεη ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα  πξνγξάκκαηα γηα 
ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ έξεπλαο παλεπξσπατθήο ή κάιινλ παγθφζκηαο ζεκαζίαο, 
ην νπνίν δηαζέηεη ην απαξαίηεην εξεπλεηηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ 
(έρεη ζπλνιηθά 43 εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ εηδηθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 
επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαη ππάγνληαη ζηα ζρεηηθά ηκήκαηα), γηα νπζηαζηηθή 
ζπκκεηνρή, ζε έλα έξγν πνπ ζπλελψλεη θαη αμηνπνηεί κεγάιν αξηζκφ εξγαζηεξίσλ θαη 
επηζηεκφλσλ απφ ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

Πξφθεηηαη γηα ην πξφγξακκα HiPER (High Power Experimental Research Facility)  
ηαρείαο αλάθιεμεο κε ρξήζε laser. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα απνδεηρηεί ε 
δπλαηφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη λα θαηαζθεπαζηεί πηινηηθφο ππξεληθφο 
αληηδξαζηήξαο ζχληεμεο. 

Η έξεπλα απηή πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 35 ζπλνιηθά έξγσλ πνπ είλαη 
γλσζηφο σο Oδηθφο Xάξηεο γηα ηελ αλάπηπμε Δπξσπατθψλ Yπνδνκψλ Έξεπλαο. Αλ 
νινθιεξσζεί κε επηηπρία απηφ ην έξγν, ε Δπξψπε ζα έρεη θαηαθηήζεη ηελ παγθφζκηα 
πξσηνπνξία ζε δχν ζεκαληηθφηαηνπο ηνκείο, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ζε laser πςειήο ηζρχνο ζα 
δψζνπλ ψζεζε ζε πνιχ ελδηαθέξνληεο επηζηεκνληθνχο ηνκείο αηρκήο, απφ ηελ 
αζηξνθπζηθή σο ηελ ηερλνινγία πιηθψλ.(Ιζηνζειίδα ΣΔΙ Κξήηεο). 

 

 

1.5 Σμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πεξηγξαθή 

Η ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (.Γ.Ο.) ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο είλαη αλεπηπγκέλε ζε 
ηξεηο πφιεηο ηεο Κξήηεο, ην Ηξάθιεην, ηνλ 'Άγην Νηθφιαν θαη ηελ Ιεξάπεηξα. ηνλ Άγην 
Νηθφιαν εδξεχεη ην ηκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο, ζηελ Ιεξάπεηξα ην 
ηκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο θαη ηέινο ζην Ηξάθιεην ιεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.  

Έλα απφ ηα παξαπάλσ ηκήκαηα είλαη απηφ ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε 
επηζηεκνληθή γλψζε ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σν ηκήκα «Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ Κξήηεο (Ηξάθιεην)», κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2004 - 2005, 
νλνκαδφηαλ «πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Δθκεηαιιεχζεσλ». Σα ηκήκαηα 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο. ην νπνίν 
πεξηέρεη φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο κηαο επηρείξεζεο (ινγηζηήξην, πσιήζεηο, 
κάξθεηηλγθ, δεκφζηεο ζρέζεηο, απνζήθε, ρξεκαηννηθνλνκηθά), δηδάζθνληαο βαζηθά 
καζήκαηα γηα θάζε ηνκέα. Οη ζπνπδέο ζηα ηκήκαηα απηά παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο 

http://www.teicrete.gr/tei/el/ereyna/hiper/symmetoxh_tei.htm
http://www.teicrete.gr/tei/el/ereyna/hiper/symmetoxh_tei.htm
http://www.hiper-laser.org/
http://www.teicrete.gr/tei/el/ereyna/hiper/esfri.htm
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ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ νιφθιεξν ην ρψξν κηαο επηρείξεζεο θαη λα επηιέμνπλ 
(είηε κέζα ζην ηκήκα είηε ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθνχ) ηνλ ηνκέα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 
(Μηραινχιεο, 2011) 

Απνζηνιή ηνπ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ θαη ε 
αλάπηπμε ηθαλψλ ζηειερψλ δηνίθεζεο πνπ ζα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ επηηπρψο 
ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηε ζηειέρσζε ηδησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Παγθφζκηαο Αγνξάο. 
ην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ απηνχ ζηφρνπ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 
δηαζέηεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηφζν γλψζεηο φζν θαη κεζφδνπο. Δπίζεο, δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα δηεπξχλνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο 
πξνζαλαηνιηζκνχο, λα πξναρζνχλ  επηζηεκνληθά θαη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηε δσή θαη 
ηε δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν Σκήκα παξαθνινπζψληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
εμειίμεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνζθέξεη έλα ζχγρξνλν Πξφγξακκα πνπδψλ, ην 
νπνίν εθζπγρξνλίδεηαη ζπλερψο κε ηε ρξήζε δηεζλψλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ πξνεηνηκάδεη ηθαλά δηνηθεηηθά ζηειέρε εληζρχνληαο έηζη ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, κε γλψκνλα ηε ζπλερή αλαβάζκηζε 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, ην Σκήκα Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ζρεδηάδεη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ εληζρχνπλ 
ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αλάδεημή ηνπ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. (Ιζηνζειίδα 
Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΙ Κξήηεο).  

Μαζήκαηα  

ην Σκήκα δηδάζθνληαη καζήκαηα πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο ρψξνπο κηαο 
επηρείξεζεο θαη, θπξίσο, ζην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε 
θάπνηα βαζηθά καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ηκήκαηα: Αξρέο Οξγάλσζεο θαη 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Μηθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, 
Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Μαθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε, Οξγαλσηηθή Θεσξία θαη 
πκπεξηθνξά, Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δθαξκνγέο ζηνπο Η/Τ, ηνηρεία Δξγαηηθνχ θαη 
Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Υξήκα - Σξάπεδεο - Υξεκαηννηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί, 
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (M.I.S.), Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, 
Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην, Αξρέο Μάξθεηηλγθ, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Γηαρείξηζε 
Απνζεκάησλ (Logistics), Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Γηνίθεζε 
Οιηθήο Πνηφηεηαο, Αλάιπζε Κεθαιαηαγνξψλ θαη Υξεκαηαγνξψλ, Φνξνηερληθά, 
Γηαθήκηζε - Γεκφζηεο ρέζεηο θ. ά. (Μηραινχιεο, 2011) 

 

 

1.6 Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ νλνκάδνληαη «Πηπρηνχρνη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ», δηαζέηνπλ δε 
φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
Σκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ππεχζπλνη, ή ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, 
νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ Ιδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ Σνκέα.  

Βάζεη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζκνχ 514 (Τπνγξαθή: Αζήλα, 4 
Οθησβξίνπ 1989), ηα επαγγειηηθά δηθαηψµαηα πηπρηνχρσλ ηνπ ηµήµαηνο Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ) ησλ Σερλνινγηθψλ 
Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπµάησλ (Σ.Δ.Ι.), έρνπλ σο εμήο (Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
ΣΔΙ Κξήηεο): 
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1. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηµήµαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη 
Οηθνλνµίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπµάησλ, µε βάζε ηηο εμεηδηθεπµέλεο 
επηζηεµνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη είηε ζε ζπλεξγαζία µε άιινπο 
επηζηήµνλεο είηε απηνδχλαµα σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεµφζην ηνµέα. 

2. Οη παξαπάλσ πηπρηνχρνη έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

2.1. Καζνξηζµφ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ρψξνπ. 

2.2. Πξνγξαµµαηηζµφ, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

2.3. Αλάιπζε πξνβιεµάησλ αλζξψπηλεο ζπµπεξηθνξάο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 
ρψξν. 

2.4. Πξφηαζε ζπζηεµάησλ αµνηβήο εξγαζίαο θαη ζπµµεηνρήο ησλ 
εξγαδνµέλσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ην νηθνλνµηθφ απνηέιεζµα ηεο επηρείξεζεο 
ζε ζπλδπαζµφ ζε πξνβιήµαηα παξαγσγηθφηεηαο. 

2.5. Πξφηαζε δηαδηθαζηψλ ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο µε αλζξψπηλν 
δπλαµηθφ. 

2.6. Αλάιπζε παξαγσγηθψλ ζπζηεµάησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη γεληθψλ 
ζεµάησλ δηνίθεζεο παξαγσγήο. 

2.7. Αλάιπζε πξνβιεµάησλ ρξεµαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

3. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηµήµαηνο εμειίζζνληαη ζε φιν ην θάζµα ηεο δηνηθεηηθήο 
ηεξαξρίαο ηεο ζρεηηθήο µε ηνπο ηνµείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

4. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηµήµαηνο, απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζµίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 
ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία. Δπίζεο µπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο µέιε 
εξεπλεηηθψλ νµάδσλ ζε ζέµαηα εηδηθφηεηάο ηνπο. 

5. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηµήµαηνο µε ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο αζθνχλ ην 
επάγγειµα, ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ επαγγειηηθψλ δηθαησκάησλ. (Ιζηνζειίδα 
Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΙ Κξήηεο). 

Οη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ εληάζζνληαη ζηνλ Κιάδν Π.Δ. 18 Πηπρηνχρσλ ινηπψλ 
ηκεκάησλ Σ.Δ.Ι. (Κσδηθφο: ΠΔ 1820, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθήο, 
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο (Marketing)) Δπίζεο, 
κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ, φπνπ ηνπο 
παξέρεηε παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε, έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε 
πξναγσγή ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία φζν θαη 
ηελ παηδαγσγηθή, θαζψο θαη ηελ παξνρή θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο ή εμεηδίθεπζεο. 

Έρνληαο απνθηήζεη ην πηπρίν ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. (πξψελ ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ) κπνξνχλ 
λα ζπκκεηάζρνπλ, ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π. γηα δηδαζθαιία ζρεηηθψλ 
καζεκάησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ην δηαγσληζκφ, βέβαηα, κπνξνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ θαη νη κε θάηνρνη ηνπ πηπρίνπ ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., αιιά ζηνπο πίλαθεο 
θαηάηαμεο θαη δηνξηζηέσλ πξνεγνχληαη νη θάηνρνί ηνπ 

ην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. ην 2004 πξνθεξχρζεθαλ 29 ζέζεηο, ζηηο νπνίεο είραλ  
θάλεη αίηεζε 2.054 άηνκα, ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ 1.038 θαη απφ απηνχο νη  91 
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ήηαλ επηηπρφληεο. Σν πνζνζηφ δηνξηζκνχ (επηηπρφληεο / ζέζεηο) ήηαλ πεξίπνπ 32 % 
(1 ζηνπο 3).  

ην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. ην 2008 (Πξνθήξπμε Αξηζκφο 5Π/2008, Φ.Δ.Κ. 530, 
15/10/2008) πξνθεξχρζεθαλ 6 ζέζεηο, έθαλαλ αίηεζε 470 άηνκα, ζπκκεηείραλ ζην 
δηαγσληζκφ 402 θαη απφ απηνχο 101* ήηαλ επηηπρφληεο. ην πνζνζηφ δηνξηζκνχ 
(επηηπρφληεο / ζέζεηο) ήηαλ πεξίπνπ 5,9 % (πεξίπνπ 1 ζηνπο 17).  *Απφ ηνπο 
επηηπρφληεο, νη 21 δηέζεηαλ ην πηπρίν ηεο ΑΠΑΙΣΔ θαη νη 80 δελ ην δηέζεηαλ. Σα 
ζηνηρεία επηηπρφλησλ πξνέξρνληαη απφ ηελ έθδνζε ησλ πξνζσξηλψλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ Α..Δ.Π.  

• Οη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ινγηζηέο Β’ ηάμεο, βάζεη 
ηνπ Νφκνπ 2515/1997 (βιέπε ηκήκαηα Σ.Δ.Ι. Λνγηζηηθήο).  

• Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Ι. δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ σο πξνο ην βαζκφ εμέιημήο ηνπο 
ζε κηα εηαηξεία. Μπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ηνλ πςειφηεξν, θάζε θνξά, βαζκφ (απηφ 
πνπ έρεη ζεκαζία ζε κηα επηρείξεζε / εηαηξεία είλαη ε απνδνηηθφηεηα θαη φρη ν ηίηινο 
ηνπ πηπρίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ). (Μηραινχιεο, 2011). 

 

 

1.7 Ενδεικτική υνοπτική Περιγραφή Νομοθεσίας για τα Σ.Ε.Ι 

και τους αποφοίτους των 

ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ζπλνπηηθά ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα 

ηα ΣΔΙ θαη ηνπο απνθνίηνπο ηνπο (Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Σ.Δ.Ι Πεηξαηά) 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ  

1.7.1 Θέκαηα πνπδώλ - Φπζηνγλωκία ΣΔΙ  

 Ν. 3794 ΦΔΚ156Α΄/4-9-2009:«Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ θαη 
Σερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

 N.3549/2007 ΦΔΚ69Α΄:«Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη 
ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Ι» Άξζξα 1 θαη 2. Σα Σ.Δ.Ι ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξαγ.5 
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο  γηα ηα Α.Δ.Ι. 

 Ν. 3374/2005 ΦΔΚ189Α΄: «Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 
χζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ-Παξάξηεκα 
Γηπιψκαηνο». 

 Ν.3404/2005 ΦΔΚ260Α΄/17-10-2005:«Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 
θαη Σερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
Καζηεξψλεηαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηα Σ.Δ.Ι, εληζρχνληαη ηα αθαδεκατθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ιδξπκάησλ.  

 Ν.3027 ΦΔΚ 152Α' /28-6-2002 Άξζξν 3 παξ.28 β) & Άξζξν 4: «Ρχζκηζε 
Θεκάησλ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»α. Καηαξγείηαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο ησλ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ απφ 
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Σ.Δ.Ι. ζε Παλεπηζηήκηα. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004 ην θαζεζηψο θαηάηαμεο 
είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο απνθνίηνπο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο είηε πξνέξρνληαη απφ Παλεπηζηήκηα είηε απφ Σ.Δ.Ι. β. Καηάξγεζε ηεο 
.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. θαη ίδξπζε ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ) 

 N. 2916 ΦΔΚ 114Α΄ / 11-6-2001: «Γηάξζξσζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη 
ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα απηήο». Σξνπνπνηεί θπξίσο δηαηάμεηο 
ηνπ ηδξπηηθνχ Νφκνπ ησλ Σ.Δ.Ι Ν.1404/83 θαη ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ Ν.268/82 θαη ησλ πξναλαθεξφκελσλ Νφκσλ (λ.2817/2000, 
λ.2621/98). Απνζαθελίδεη ην ξφιν ησλ Σ.Δ.Ι θαη ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ 
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Σερλνινγηθφο ηνκέαο ) άξζξν1.4εηε Γηάξθεηα ζπνπδψλ -
πξαθηηθή άζθεζε -δηπισκαηηθή εξγαζία  Γηέπνληαη απφ ην  άξζξν5 παξ.12β ηνπ 
Ν.2916/2001.Σξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ: (άξζξν 2 ηνπ Π.Γ 174/85 ΦΔΚ 
59Α΄/ 29-3-1985 &  Π.Γ 227/95Α΄/20-6-1995 θαη ε  παξαγ.5ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 
λ.2413/96 ΦΔΚ 124Α΄/17-6-1996) «Ρχζκηζε Θεκάησλ Οξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Ι» δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ 
Ν.2916/2001 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ1 παξ.26 ηνπ λ.2621/98 ΦΔΚ 
136 Α΄/ 23-6-1998 

 

 1.7.2. Μεηαπηπρηαθά 

 Ν. 3794 ΦΔΚ156Α΄/4-9-2009 άξζξν 27:«Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο: Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ». 

 N. 3685 ΦΔΚ148Α΄/16-7-2008: «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο».  

 Ν. 3549 ΦΔΚ 69Α΄ Άξζξν 2/ 2007:«Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 
δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Ι». Σα ΑΔΙ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 
ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ρνξεγνχλ 
Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) 

 Τπνπξγηθή . απνθ. Αξηζκ. 60671/Δ5 ΦΔΚ 771Β΄ 21-6-2002: «χκπξαμε ησλ 
ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Ι. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ( 
Π.Μ.) ηελ επζχλε νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ησλ νπνίσλ έρνπλ νκνηαγή 
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλα απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α» 

 Ν.2916/2001 άξζξν 5 παξ.13: Οη Πηπρηνχρνη ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα 
ζπκκεηέρνπλ ζηα Π.Μ. ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηνπο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηνπο Πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα φπσο ζπκπιεξψζεθε 
κε ηνλ λ.2909 ΦΔΚ90Α΄ /2-5-2001 , άξζξν 7:" Ρπζκίζεηο Θεκάησλ εηζαγσγήο 
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο "Γίλεηαη ην δηθαίσκα 
Πξφζβαζεο ζε Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζε Διιεληθά Ιδξχκαηα θαη 
ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ηζνηίκσλ πξνο ηα Πηπρία ΣΔΙ ηκεκάησλ ζρνιψλ πνπ 
θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν. Δπηιχεηαη ην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο απφ 
ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ ΓΙΚΑΣΑ) ησλ ήδε απνθηεζέλησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 
ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο Πηπρηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 
Καηαξγείηαη ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2327/95 ΦΔΚ 156 Α΄/31-7-1995.  
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1.7.3.Μηζζνινγηθά ζέκαηα Δθπαηδεπηηθώλ 

 Ν.2530/97 ΦΔΚ 218 ηεύρνο Α΄/23-10-97 άξζξν 15: «Καζνξίδεη εληαία ηνλ ηξφπν 
κηζζνινγηθήο εμέιημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο 
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Ι. - Παλεπηζηήκηα)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2916/2001 
άξζξν 4 παξ. Η.  

 

1.7.4.Θέκαηα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 Ν. 3174/ΦΔΚ 205Α΄/28-08-2003, άξζξν 9 παξ. 6: Καηαξγείηαη ν θιάδνο 
"Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ" , θαη κεηνλνκάδεηαη ζε θιάδν ΣΔ Μεραληθψλ θαη 
αθνξά ηνπο Πηπρηνχρνπο ΣΔΙ θαη ηνπο ηζνηίκνπο κε απηνχο. 

 Ν.3212/03 ΦΔΚ 308Α΄: Δπίδνκα 3‰ γηα ηνπο κφληκνπο θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
Μεραληθνχο Σ.Δ.Ι. θαη ηζνηίκνπο ηνπ θιάδνπ " ΣΔ Μεραληθψλ" αλάινγν ζε 
απφδνζε κε εθείλν ηνπ 7‰ γηα ηνπο Γηπι. Μεραληθνχο.  

 Ν.2470/97 ΦΔΚ 40,ηεύρνο Α΄21-3-1997:«Αλακφξθσζε Μηζζνινγίνπ 
πξνζσπηθνχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 πσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3016 ΦΔΚ 110Α' 17-5-2002 άξζξν13( §1,2) 
φπνπ φινη νη Πηπρηνχρνη ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα θαη ηζνηίκσλ ζρνιψλ 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απνθηνχλ εληαίν εηζαγσγηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην ην 
20ν θαη θαηαιεθηηθφ ην 3ν.  

 Ν.2527/97 ΦΔΚ 206 Α΄/8-10-1997: «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ 
ηνπ Ν.2190/94» 

 Ν.2503/97 ΦΔΚ 107 ηεύρνο Α΄,30-5-1997 ,άξζξν 8: «Γηνίθεζε ,Οξγάλσζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο , ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε» 

 Ν.2190/94 ΦΔΚ 28 Α΄/3-3-94 θεθ. Η΄ άξζξν 34 παξαγ.5 πεξηπηώζεηο γ & δ , 
άξζξν 36 παξαγ.7 & 8 & Ν.2683/99 ΦΔΚ 19Α΄/9-2-1999 άξζξν 79:  
«Δμέιημε ησλ απνθνίησλ Σ.Δ.Ι ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε» 

 

1.7.5.Θέκαηα ηζνηηκίαο Αθαδεκαϊθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ ηίηιωλ 

 Ν.2916/2001 άξζξν 6 παξ. 6 β & άξζξν 5 παξ.12 α),β),γ): Με ηνλ παξαπάλσ 
λφκν δηαζθαιίδεηαη ε αθαδεκατθφηεηα ησλ πηπρίσλ, ε ζπλέρεηα ησλ Ιδξπκάησλ, ε 
ηζνηηκία ησλ Πηπρίσλ ησλ ήδε απνθνίησλ θαη φζσλ απνθνηηήζνπλ απφ ηα ΣΔΙ, 
θαη θαηνρπξψλνληαη εληαία επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα γηα παιαηνχο θαη λένπο 
απνθνίηνπο ΣΔΙ.  

 Π.Γ/γκα 165 ΦΔΚ 149Α΄/28-6-2000 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ 
373ΦΔΚ251Α΄/22-10-2001: «Πξνζαξκνγή ηεο 89/48 νδεγίαο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 
ειεχζεξε δηαθίλεζε απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα θξάηε κέιε»  

 Τπνπξγείν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο Δγθύθιηνη 
:ΓΟΑ/Φ01.6/16948/8-8-1996: «Πεξί ρξεζηκνπνίεζεο απνθνίησλ ΣΔΙ ζηελ 
Γεκφζηα Γηνίθεζε» 
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 ΓΟΑ/Φ01.7/18009/16-8-96:  «Απφθνηηνη ΣΔΙ-Ολνκαζία ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ 
Γεκφζηα Γηνίθεζε» 

 Ν.1865/28-9-89 ΦΔΚ 210 Α΄: «Μεηεγγξαθέο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ 
εζσηεξηθνχ -εμσηεξηθνχ θαη θαηαηάμεηο πηπρηνχρσλ ζηα Αλψηαηα θαη ζηα 
Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 αξζξ. 5 παξ.1 ζει.4500: «Πεξί ηζνηηκίαο πηπρίσλ ΚΑΣΔΔ-ΣΔΙ» 

 Π. Γ/γκα 388/89 ΦΔΚ 169 Α΄: «Σίηινο Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ΣΔΙ θαη ηζνηίκσλ 
πξνο απηνχο» 

 Ν.298/17-4-76 ΦΔΚ 89 Α΄ άξζξν 1 , παξαγξ. α,β ,άξζξν 3 παξαγ.1:«Πεξί 
ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ ΚΑΣΔΔ-ΑΔΣΔΜ/ ΔΛΔΣΔ κε ηα πηπρία ησλ ΑΤ-ΔΜΠ»  

 

1.7.6. Δπηπξόζζεηε ρεηηθή Ννκνζεζία 

 Ν. 3794 ΦΔΚ156Α΄/4-9-2009 άξζξν 18:«Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο: Δπαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε απνθνίησλ ΣΔΙ»  

 Ν. 3794 ΦΔΚ156Α΄/4-9-2009 άξζξν 25:«Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο: Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο»  

 Ν. 3794 ΦΔΚ156Α΄/4-9-2009 άξζξν 33:«Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο: Μεηαγξαθέο»  

 Ν. 3467 ΦΔΚ 128Α΄ / 2006 άξζξν 26: «Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο» 

 Ν.3316/2005, άξζξν 39: «Μειέηεο Γεκνζίσλ Έξγσλ»  

 Ν. 3282 ΦΔΚ 208 Α΄/2004 άξζξν1: «Μεηαγξαθέο» 

 Ν.2454/97 ΦΔΚ 7 Α΄/30-1-1997: «Καηάηαμε απνθνίησλ ΣΔΙ σο Δθπαηδεπηηθψλ 
ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» θαη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο απφ ΣΔΙ ζε 
Παλεπηζηήκηα ( άξζξν 5 ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 1865/89 άξζξν 3.) θαη φπσο 
θαηαξγήζεθε κε ηνλ λφκν Ν.3027 ΦΔΚ 152Α' /28-6-2002 Άξζξν 3 παξ.28β 

 Ν.1966/1991 ΦΔΚ 147 Α΄/ 26-9-1991:«Μεηαγξαθέο θνηηεηψλ Παλεπηζηεκίσλ 
,ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Ι. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν.1514 ΦΔΚ 13 Α΄ /8-2-1985 άξζ.5 παξαγ.7α: «Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 
ηερλνινγηθήο έξεπλαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.2916 /2001 άξζξν 1 παξ.2 
ββ) 

 Ν.1418/84:«Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (θαη ην Π.Γ 609/85) 

 Ν.1404 /83 άξζξν 24 παξ.2 ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ λ.1351/83 άξζξν12 όπωο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.2525/97 ΦΔΚ 188 Α΄άξζξν2: «Κνηλή δηαδηθαζία 
εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε»  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2
ο

: Έρευνα στο Σμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

 

 

 

 

2.1. κοπός της έρευνας 

Σν ηκήκα ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, 
ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηθίινπλ, ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή 
γλψζε ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Οη πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο κέξεο καο 
απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηελ κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνθίι ηνπο. 

Δξεπλεηηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη λα 
απνηππσζεί ην πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 
ΣΔΙ Ηξαθιείνπ Κξήηεο γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2011-2012. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο κε αληίζηνηρα 
απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο, αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Σκήκα (Καληδηιάθε, 2011).  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ 
φζνλ αθνξά ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Σκήκα, θαζψο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 
θηινδνμίεο. Αλαιπηηθφηεξα κειεηήζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 
απνδφζεηο ηνπο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ 
ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, νη γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαζψο επίζεο ην ηη πηζηεχνπλ 
γηα ηελ ζρέζε πηπρίνπ θαη αληίθξηζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδαζηψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Σκήκα 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 
αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

2.2. Μεθοδολογία έρευνας 

Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο 
απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηέζζεξα ζηάδηα: 
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ηάδην 1: ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζχγρξνλνπ πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, απαηηήζεθε ε 
ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ (βι. πξνεγνχκελεο ελφηεηεο), θαζψο θαη ε 
απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε κάξθεηηλγθ θαη ηηο έξεπλεο αγνξψλ 
(Kotler, 1997; Kotler and Keller, 2006; Γαιάλεο, 2006).  

Η ζπιινγή θαη ε πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο 
νξηνζέηεζε κηα αξρηθή ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. ηε ζπλέρεηα: 

o Οξηζηηθνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο: Πξφθεηηαη γηα κηα 
δηεξεπλεηηθή έξεπλα (exploratory survey) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο  

o Οξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

o ε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο, επηιέρζεθαλ νη νκάδεο – ζηφρνη 
γηα ηελ έξεπλα: Δλεξγνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζην δεχηεξν θαη ην πέκπην/ 
έθην εμάκελν (πξψην θαη ηξίην έηνο αληίζηνηρα) 

o Δπηιέρζεθε σο κέζν δηεμαγσγήο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πεδίνπ ε κέζνδνο 
ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

o Καζνξίζηεθε ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ (εξσηεκαηνινγίσλ): Με 
πξνζέγγηζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο αίζνπζεο πνπ παξαδίδνληαη καζήκαηα ησλ 
επηιεγκέλσλ εμακήλσλ θαη ηελ άκεζε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

o Δπηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ Οκάδσλ Δζηίαζεο, σο ε κέζνδνο γηα ηελ ζπιινγή 
πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο. 

Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαζνξίζηεθε ήηαλ κε πξνζσπηθή επαθή 
κε ηνπο θνηηεηέο ζηηο αίζνπζεο πνπ παξαδίδνληαη καζήκαηα αλάινγσλ εμακήλσλ. 
Παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζέιθπζε ησλ εξσηεζέλησλ ιφγσ ηεο 
ηδηαηηεξφηεηαο ην φηη δελ δηδάζθνληαη φια ηα καζήκαηα φισλ ησλ εμακήλσλ. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ άκεζε θαη δελ 
δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαζψο νη εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο. Γηα ην 
Focus Group επηιέρζεθε κία νκάδα ζπνπδαζηψλ ηνπ Δ΄ εμακήλνπ. Οη εξσηεζέληεο 
ηφζν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, φζν θαη ησλ Focus Group κε πξνζπκία ζέιεζαλ λα 
ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  

 

ηάδην 2: ρεδηαζκόο εξωηεκαηνινγίωλ θαη ζπλέληεπμεο Focus Group. 

Πνζνηηθή έξεπλα - Γεκνζθφπεζε 

ηελ παξνχζα έξεπλα ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ 
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην, αθνχ αξρηθά εμεηάζηεθαλ θαη 
θάπνηα ππάξρνληα δεπηεξνγελή δεδνκέλα. Οη εξσηψκελνη θιίζεθαλ λα δψζνπλ 
απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, λα εθθξάζνπλ ηελ θξίζε ηνπο, ηηο ακθηζβεηήζεηο 
ηνπο θαη ηέινο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην δελ δνθηκάζηεθε πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί.  

Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο πξνεγνχκελεο, αληίζηνηρεο 
εξγαζίαο (Καληδηιάθε, 2011). Η ρξήζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ζε 
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κεγάιν βαζκφ επηβεβιεκέλε, θαζψο έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζηηο δπν εξγαζίεο. Παξφια απηά, ην 
εξσηεκαηνιφγην πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθε, εκπινπηίζηεθε θαη κε λέεο εξσηήζεηο. 

Σν είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ απνηεινχζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ νη εμήο:  

o Οη πξαγκαηηθέο εξσηήζεηο φπνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιεο θαη ν εξεπλεηήο κπνξεί 
λα πάξεη εηιηθξηλήο απαληήζεηο.(π.ρ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο), θαζψο θαη 

o Δξσηήζεηο ,φπνπ ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 
ηη πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη ζρεηηθά κε έλα ζέκα, δειαδή πνηα είλαη ε γλψκε 
ηνπο. 

Καηά ηελ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ 
πεξηζζφηεξν θιεηζηνχ ηχπνπ έηζη ψζηε νη εξσηψκελνη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
δίλνπλ ζαθείο θαη γξήγνξεο απαληήζεηο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηδηαηηέξεο επεμεγήζεηο. 

Οη πξνεπηιεγκέλεο απαληήζεηο αθνινπζνχζαλ θιίκαθα κε βαζκίδεο απφ πνιχ 
ζεηηθέο έσο πνιχ αξλεηηθέο γλψκεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο. Η πξψηε ελφηεηα 
πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ. 
Η δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θνηηεηψλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ζρνιή. ηε ζπλέρεηα, ζηε ηξίηε ελφηεηα νη 
ζπνπδαζηέο εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη 
ηέινο, ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο φζνλ αθνξά ην 
επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ. Σν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α. 

 

Πνηνηηθή έξεπλα – Οκάδεο Δζηίαζεο 

ηφρνο ηεο Οκάδαο Δζηίαζεο (Focus Group) είλαη ε ζπιινγή πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ εζηηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα/ αληηθείκελν έξεπλαο. ηε παξνχζα έξεπλα, 
ε νκάδα εζηίαζεο είρε ζθνπφ ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα δξάζνπλ επηθνπξηθά κε ηα πνζνηηθά γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, 
νη νπνίεο ηέζεθαλ ππφςε ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα εζηίαζεο. 
Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ γεληθέο θαη είραλ σο βαζηθφ ζηφρν λα πξνθαιέζνπλ ηνλ 
ειεχζεξν δηάινγν κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Οκάδα Δζηίαζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο 
παξνχζαο. 

 

ηάδην 3: πιινγή ζηνηρείωλ 

Γηα ηελ πξσηνγελή έξεπλα ηεο εξγαζίαο έγηλε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα 200 
ελεξγψλ ζπνπδαζηψλ Β΄, Δ΄ θαη Σ΄ εμακήλνπ ηνπ ΣΔΙ Ηξαθιείνπ ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γηαλεκήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ 200 εξσηεκαηνιφγηα. 
πλεπψο ν βαζκφο απφθξηζεο ήηαλ 100%.  

Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ κε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο 
θνηηεηέο ζηηο αίζνπζεο πνπ παξαδίδνληαη καζήκαηα αλάινγσλ εμακήλσλ. Με ηνλ 
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ηξφπν απηφ ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ άκεζε θαη δελ 
δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαζψο νη εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο. 
Παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο κφλν ζηελ πξνζέιθπζε ησλ εξσηεζέλησλ ιφγσ ηεο 
ηδηαηηεξφηεηαο ην φηη δελ δηδάζθνληαη φια ηα καζήκαηα φισλ ησλ εμακήλσλ.  

Γηα ην Focus Group επηιέρζεθε κία νκάδα ζπνπδαζηψλ ηνπ Δ΄ εμακήλνπ. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο καδί κε ηνπο ζπνπδαζηέο, ζπγθεληξψζεθαλ ζε αίζνπζα 
ηεο ρνιήο, φπνπ θαη δηεμήρζε ε κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπδήηεζεο, νη εξεπλεηέο έζεηαλ ηα πξνεπηιεγκέλα εξσηήκαηα θαη θαηέγξαθαλ ηηο 
απαληήζεηο (ην δηάινγν) ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Η δηαλνκή θαη ιήςε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη ε ζπλέληεπμε κε ηελ νκάδα 
εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 
(Μάηνο 2012). 

 

ηάδην 4: Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείωλ 

Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαηακεηξήζεθαλ θαη νη απαληήζεηο 
θσδηθνπνηήζεθαλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θσδηθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ηηο απαληήζεηο επηινγήο νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζε θιίκαθα 
Likert. Οη ηηκέο πνπ δφζεθαλ γηα ηηο πξσηνβάζκηεο θιίκαθεο Likert ήηαλ ηνπ ηχπνπ: 
«Καζφινπ, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα πνιχ» έηζη ψζηε λα αληιεζνχλ πνζνηηθά 
δεδνκέλα. Έπεηηα κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο Microsoft Excel έγηλε ε ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα ζε 
κνξθή γξαθεκάησλ φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

Σέινο, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπλέληεπμε κε 
ην Focus Group έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (ιφγνπ), ψζηε νη απαληήζεηο ησλ 
θνηηεηψλ λα έδηλαλ πνηνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ γλψκε ηνπο, ηελ θξίζε ηνπο θαη 
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  
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2.3 Αποτελέσματα έρευνας – δημοσκόπησης 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα απεηθνλίδεηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 
απφ ηε δεκνζθφπεζε, κεηά ηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο Microsoft excel. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξψηνπ κέξνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχλ 
θάπνηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηα εμήο: 

 

ΜΔΡΟ Α: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα Α.1 ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ην 50% ήηαλ απφ ην 
5ν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αθνινπζεί κε πνζνζηφ 34% νη ζπνπδαζηέο 
ηνπ 2νπ εμακήλνπ θαη κφιηο ην 16% ηνπ 6νπ εμακήλνπ. 

 
Γηάγξακκα Α.1: ΣYΠΙΚΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΣΗΗ 

 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ θπξίσο απφ γπλαίθεο κε πνζνζηφ 68% θαη αθνινπζνχλ νη 
άλδξεο κε πνζνζηφ 32%. 

ΦΤΛΟ

ΓΤΝΑΙΚΑ

68%

ΑΝΓΡΑ

32%

 

Γηάγξακκα Α.2 : ΦΤΛΟ 
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Σα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο αλαιχνληαη ειηθηαθά ζην δηάγξακκα Α.3. Σν κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ (56,50%) είλαη άηνκα 20-22 εηψλ θαη αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 34,00% νη 
ειηθίεο 17-19 εηψλ.  

 

 

Γηάγξακκα Α.3: ΗΛΙΚΙΑ 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλεηαη φηη ην 66,50% έρεη ηφπν κφληκεο 
θαηνηθίαο ηε Κξήηε, ην 13% ηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ, ην 11% ηελ Αηηηθή, ην 7,5%  
ηελ Ρφδν, θαη ηέινο ην 1,5% ηελ Θεζζαινλίθε. 

 

Αηηική Κπήηη Θεζζαλονίκη Ρόδορ Κςκλάδερ

11,00%

66,50%

1,50%
13,00%7,50%

ΣΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

 

Γηάγξακκα Α.4 : ΣΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

 
Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ε 
πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (94%) είλαη άγακνη θαη κφλν ην 3% είλαη έγγακνη.  



Σν Πξνθίι ησλ πνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2011-2012 

 

 23 

 

OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΓΓΑΜΟ/Η; 

3,00%

 

ΑΓΑΜΟ/Η; 

94,00%

Γηάγξακκα Α.5 : ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ κε πνζνζηφ 48,5% δήισζαλ φηη ην 
εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ππεξεζίεο. Αθνινπζεί ην 
πνζνζηφ 26,5% ησλ θνηηεηψλ πνπ δήισζαλ φηη ε θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηεο 
νηθνγέλεηά ηνπο ήηαλ ην εκπφξην. Σν 17% δήισζε ηελ αγξνηηθή-γεσξγηθή παξαγσγή 
θαη κφιηο ην 4% ηελ κεηαπνίεζε.  

 

 
Γηάγξακκα Α.6 : ΠΗΓΗ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

 

ηελ ζπλέρεηα, 4 ζηνπο 10 θνηηεηέο δήισζαλ φηη ην νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκά 
ηνπο είλαη 13-24.000€, ην 25,50% ≤ 12.000€, ην 21,5% 25-30.000€ θαη ηέινο ην 
10,50% ≥ 31.000. 
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ΕΣΗΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ

25,50%

40,00%

21,50%

10,50%

≤ 12.000€

13-24.000€

25-30.000€

≥31.000€

Γηάγξακκα Α.7 : ΔΣΗΙΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΔΙΟΓΗΜΑ 

 

ΜΔΡΟ Β: ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ 
ΣΗ ΥΟΛΗ 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 
πξνθίι ησλ θνηηεηψλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

Σν δηάγξακκα Β.1 δείρλεη φηη ην 78% ησλ θνηηεηψλ πξνέξρεηαη απφ εληαίν ιχθεην θαη 
κφλν ην 20% απφ ΔΠΑΛ/ΣΔΔ. Τπήξρε θαη ην πνζνζηφ 1,5% πνπ ήηαλ απφ άιιν 
ηχπν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ΣΤΠΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

AΛΛΟ

 1,50%

ΔΝΙΑΙΟ

ΛΤΚΔΙΟ

 78,00%

ΔΠΑΛ / ΣΔΔ

 20,00%

Γηάγξακκα Β.1 : ΣΤΠΟ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
Οθηψ ζηνπο 10 θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη είραλ «θαιή» θαη «πνιχ θαιή» απφδνζε θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ιχθεην ζην κάζεκα ηεο Οηθνλνκίαο/Γηνίθεζεο. 
Δπίζεο, 6 ζηνπο 10 δήισζαλ φηη ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ θαζψο θαη ηεο γιψζζαο 
– Έθζεζεο είραλ «θαιή» θαη «πνιχ θαιή» απφδνζε. Αληίζεηα ην κάζεκα ησλ 
καζεκαηηθψλ ήηαλ εθείλν πνπ ηνπο δπζθφιεπε πεξηζζφηεξν αθνχ κφλν 4 ζηνπο 10 
ζεσξνχλ φηη είραλ «θαιή» θαη «πνιχ θαιή» απφδνζε. 
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 Αμηνιόγεζε Αληηθεηκέλωλ ζην Λύθεην

15,50%

16,00%

37,00%

19,50%

48%

25%

41%

43%

32%

38%

19%

26%

4%

15%

3%

7%

1%

7%

2%

5%

Γιψζζα, Έθζεζε 

Μαζεκαηηθά 

Οηθνλνκία / Γηνίθεζε 

Αγγιηθά

Πνιχ Καιή Καιή Μέηξηα Καθή Πνιχ Καθή
 

Γηάγξακκα Β.2 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟΤ ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ 

 

Μηα ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο μέλεο 
γιψζζεο εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί φπνπ παξαηεξείηαη φηη 9 ζηνπο 
10 έρνπλ γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο, πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 γεξκαληθήο θαη 1 ζηνπο 10 
γαιιηθήο.  

 

Γηάγξακκα Β.3 : ΓΝΧΗ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

 

Οη ζπνπδαηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηνπο θνηηεηέο ζηελ επηινγή ελφο 
Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπο 
δειηίνπ είλαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (άζξνηζκα ησλ πξνηηκήζεσλ «πνιχ» θαη 
«πάξα πνιχ» ) νη εμήο: 
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o Γηα ην 67,5% ήηαλ αληηθείκελν ζην νπνίν κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ.  

o Σν 65% ελδηαθεξφηαλ πνιχ γηα ην αληηθείκελν ηεο νηθνλνκίαο/ δηνίθεζεο. 

o Σν 45% πίζηεπε φηη ην αληηθείκελν ζα ηνπο βνεζνχζε λα απνθηήζνπλ εχθνια 
εξγαζία ζην κέιινλ  

o Σν 24% επέιεμε ην Σκήκα γηα ην ιφγν φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο δηαηεξεί 
επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη ή ζα εξγαζηνχλ.  

o Σν 15,5% παξαθηλήζεθε απφ γνλείο – θίινπο 

o Σέινο, κφλν ην 14,5% παξαθηλήζεθε απφ ζχκβνπινπο επαγγεικαηηθνχ 
πξνζαλαηνιηζκνχ. 

3,5% 6,0% 25,5% 44,5% 20,5%

4,0%12,5% 37,5% 35,5% 9,5%

44,0% 20,0% 19,5% 12,5% 3,0%

48,0% 22,0% 15,0% 11,5% 3,0%

4,0%7,5% 20,0% 51,5% 16,0%

57,0% 5,5% 12,5% 6,0% 18,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ενδιαθέπον ζηο ανηικείμενο ηηρ οικονομίαρ/ διοίκηζηρ 

Με αςηό ηο ανηικείμενο θα βπω εύκολα επγαζία ζηο μέλλον

Με παπόηπςναν οι γονείρ / θίλοι μος

Με παπακίνηζαν οι ύμβοςλοι Επαγγελμαηικού Πποζαναηολιζμού

Ήηαν ανηικείμενο ζηο οποίο μποπούζα να ανηαποκπιθώ

Η οικογένειά μος διαηηπεί επισείπηζη

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Γηάγξακκα Β.4 : ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΗΡΔΑΑΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 

 

ηε ζπλέρεηα, ζην εξψηεκα πνηνο ήηαλ ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ επέιεμαλ ην Σκήκα 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο, ην 58,00% ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξε φηη 
ήηαλ ε θαιή θήκε ηνπ ηκήκαηνο. Έπεηηα, ην 30% δήισζε φηη ν παξάγνληαο πνπ ην 
επεξέαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ήηαλ ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο θνληά ζην ηφπν κφληκεο 
θαηνηθίαο. Σν 13,00% ην επέιεμε ηπραία θαη κφλν έλα 5,00% είρε παξνηξπλζεί απφ 
θίινπο θαη γλσζηνχο. 
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ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΓΗΛΧΑΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ

58,00%

5,00%

30,00%

13,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Ήμεξα φηη ήηαλ θαιφ

Σκήκα 

Με παξφηξπλαλ γνλείο/

θίινη

Ήηαλ κηα επ ηινγή θνληά

ζην ζπ ίηη κνπ

Σν επέιεμα ηπραία φπσο

θαη άιια Σκήκαηα

Γηάγξακκα Β.5 : ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΓΗΛΧΑΝ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ 

 

Δπηπιένλ, ζην δηάγξακκα Β.6 παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 73,50% 
ησλ ζπνπδαζηψλ δήισζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κέζα ζηηο πξψηεο πέληε επηινγέο 
ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν. Σν 18% επέιεμε ην Σκήκα κέζα ζηηο 6-15 
ζέζεηο πξνηεξαηφηεηαο, ην 6% ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο ζέζεηο 16-30 θαη ηέινο, κφιηο ην 
1,50% ζε ζέζεηο άλσ ηεο 31εο ζεηξάο πξνηίκεζεο. 

 

 
Γηάγξακκα Β.6 : ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΓΗΛΧΗ 

 

Η έξεπλα έδεημε φηη ην 83% ησλ εξσηεζέλησλ πέξαζε ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο κε 
ηελ πξψηε θνξά, ελψ ην 14,00% κε ηελ δεχηεξε θνξά. 
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 Γηάγξακκα Β.7 : ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ Η 
ΞΑΝΑΔΓΧΑΝ 

 

ΜΔΡΟ Γ: ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηήζεηο επηθεληξψζεθαλ 
ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 
ΣΔΙ Κξήηεο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο:  

Οη κηζνί πεξίπνπ θνηηεηέο (49,50%) παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο φια ηα καζήκαηα 
πνπ έρνπλ δειψζεη, ην 34,50% ησλ ζπνπδαζηψλ 3-4 καζήκαηα θαη ηέινο ην 11,50% 
1-2 καζήκαηα. 

 

Γηάγξακκα Γ.8 : ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΛΧΜΔΝΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

ηε εξψηεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε κε παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ ζην Σκήκα, απάληεζαλ κε άζξνηζκα ησλ πξνηηκήζεσλ «πάξα πνιχ» 
«πνιχ» θαη «αξθεηά», κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα εμήο:  

o Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ (68,5%) 

o Η παξάιιειε παξαθνινχζεζε κε άιια καζήκαηα (59%) 
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o Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο (57%) 

o Οη απαγνξεπηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο (36%). 

o Η εξγαζία θαηά ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο (20%). 

o Οη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (19,5%). 

21,0% 19,5% 37,0% 14,0% 6%

11,0% 19,0% 24,5% 29,0% 15%

27,0% 13,0% 20,5% 21,5% 17%

39,5% 22,5% 18,0% 8,0% 10%

65,5% 12,0% 9,0% 5,5% 6%

65,5% 14,0% 9,5% 6,0% 4%

Αντικείμενο του μακιματοσ 

Τρόποσ διδαςκαλίασ

Παράλλθλθ Παρακολοφκθςθ

"Απαγορευτικζσ" ώρεσ

Εργάηομαι εκείνθ τθν ώρα

Οικογενειακζσ υποχρεώςεισ

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Κακόλου Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα πολυ

Γηάγξακκα Γ.9 : ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

 

Έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 12,50% δήισζε φηη εξγάδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε ζπλερή βάζε, ην 26,00% φηη εξγάδεηαη πεξηνδηθά, ελψ ην 
50,00% φηη δελ εξγάδεηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή αιιά κπνξεί αλ ρξεηαζηεί. Μφλν ην 
11,50% δε ζέιεη λα εξγαζηεί.  

 

Γηάγξακκα Γ.10 : ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν 39,50% ησλ εξσηεζέλησλ γλσξίδεη ιίγν ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, ην 
29,00% κέηξηα, ην 20,00% πνιχ θαη κφλν ην 4,00% πάξα πνιχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
φηη ην 7,50% δελ είραλ θαζφινπ γλψζε ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. 
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7,50%

39,50%

29,00%

20,00%

4,00%

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY

ΓΝΨΗ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΠΟΤΔΨΝ

Γηάγξακκα Γ.11 : ΓΝΧΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Δξσηψκελνη γηα ηελ αμία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ κε 
πνζνζηφ 49,50% ζεσξνχλ φηη ε πξαθηηθή εμάζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο 
βνεζάεη αξθεηά, θαζψο θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ην 11,00% ζεσξεί πνιχ 
κε πάξα πνιχ θαη ηέινο ην 33,50% ιίγν. 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΞΑΚΗΗ ΚΑΛΤΧΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΑΓΟΡΑ

2,00% 4,00%

33,50%

49,50%

9,50%

1,50%

ΔΕΝ

ΑΠΑΝΣΗΑΝ

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Γηάγξακκα Γ.12 : ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΑΚΗΗ ΚΑΛΤΦΗ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΑΓΟΡΑ 

 

πγθξηηηθά κε αληίζηνηρα ηκήκαηα παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ ηεο ρψξαο νη κηζνί 
εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο είλαη 
«πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» θαιχηεξν ηκήκα, ελψ ην 32% «αξθεηά» θαιχηεξν. 
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Γηάγξακκα Γ.13 : ΤΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔ ΑΛΛΔ ΥΟΛΔ 

 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 
ζπνπδψλ ζην Σκήκα, 5 ζηνπο 10 θνηηεηέο εκθαλίδνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη. Σν 
26% πνιχ, ην 7% πάξα πνιχ, ελψ ην 15% ησλ εξσηψκελσλ είρε αληίζεηε άπνςε. 

Γηάγξακκα Γ.14 : ΠΟΤΓΔ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

 

ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηψκελνη αμηνιφγεζαλ 
θάπνηνπο παξάγνληεο βειηίσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη παξάγνληεο βειηίσζεο πνπ 
ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο θνίηεζεο ηνπο 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» 
σο εμήο:  

o Καιχηεξε πιεξνθφξεζε απφ ηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο (74%) 

o Πην ζηελή ζχλδεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν (72%).  

o Αιιαγή ηεο «λννηξνπίαο» ησλ θνηηεηψλ (71,5%) 
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o Αιιαγή ηεο «λννηξνπίαο» ησλ θαζεγεηψλ (70%) 

o Δηζαγσγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (70%) 

o Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηε πξάμε θαηά ηε δηδαζθαιία (63,5%) 

ΛΟΓΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

22,0%

26,0%

30,0%

36,5%

37,0%

45,0%

41,5%

48,0%

40,0%

35,0%

33,0%

27,0%

31,0%

19,5%

23,5%

18,5%

20,5%

17,5%

4,0%

4,0%

4,5%

8,0%

7,5%

9,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1,0%

1,0%

0,5%

Μεγαλύηεπη έμθαζη ζηη ππάξη καηά

ηη διδαζκαλία

Καλύηεπη πληποθόπηζη από ηα

όπγανα ηος Σμήμαηορ

Ειζαγωγή ζύγσπονων μεθόδων

διδαζκαλίαρ

Αλλαγή ηηρ «νοοηποπίαρ» ηων

θοιηηηών

Αλλαγή ηηρ «νοοηποπίαρ» ηων

καθηγηηών

Πιο ζηενή ζύνδεζη ηος Σμήμαηορ με

ηον επ ισειπημαηικό κόζμο

Πάρα πολυ Πολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου

 Γηάγξακκα Γ.15: ΛΟΓΟΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΗ 

 

ΜΔΡΟ Γ: ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο απάληεζαλ γηα ηα 
κειινληηθά ηνπο ζρέδηα. 

Απαληψληαο ζην εξψηεκα αλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ 
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζην κέιινλ, νη πεξηζζφηεξνη κε πνζνζηφ 39,5% 
δήισζαλ φηη ην ζθέθηνληαη «ιίγν» ή «θαζφινπ», ελψ ην 30,5% «πάξα πνιχ» θαη 
«πνιχ» . 
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ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ               

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ

14,00%

25,50%
28,50%

15,50% 15,00%

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY

Γηάγξακκα Γ.16 : ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 

Οη εμειίμεηο ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο απαζρνινχλ ηδηαίηεξα ηνπο θνηηεηέο αθνχ 
παξαηεξείηαη φηη ην 22% πιεξνθνξείηε πνιχ θαη πάξα πνιχ θαη ην 45% αξθεηά. 

Γηάγξακκα Γ.17 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε απφ ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην 48,00% ησλ 
εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη ην πηπρίν ηνπο ζα αλαγλσξηζηεί «αξθεηά» απφ ηελ αγνξά 
εξγαζίαο, ην 20% «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», ελψ ην 32% ζεσξεί φηη ην πηπρίν ζα έρεη 
κηθξή ή κεδακηλή αλαγλψξηζε. 
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ΑΝΓΝΨΡΙΗ ΠΣΤΦΙΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ

5,00%

27,00%

48,00%

16,00%

4,00%

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY

Γηάγξακκα Γ.18 : ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΠΣΤΥΙΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 
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2.4 Αποτελέσματα Focus Group 

Γηα ην Focus Group επηιέρζεθε κία νκάδα ζπνπδαζηψλ ηνπ Δ΄ εμακήλνπ. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο καδί κε ηνπο ζπνπδαζηέο, ζπγθεληξψζεθαλ ζε αίζνπζα 
ηεο ρνιήο, φπνπ θαη δηεμήρζε ε κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπδήηεζεο, νη εξεπλεηέο έζεηαλ ηα πξνεπηιεγκέλα εξσηήκαηα θαη θαηέγξαθαλ ηηο 
απαληήζεηο (ην δηάινγν) ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλά 
εξψηεκα έρνπλ σο εμήο: 

 

1. Κξηηήξηα επηινγήο ηωλ θνηηεηώλ γηα ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ. 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα γηαηί 
ζεσξνχλ φηη νδεγεί ζε έλα «γεληθφ» επάγγεικα κε ην νπνίν κπνξνχλ κειινληηθά λα 
αζρνιεζνχλ ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ην Σκήκα 
πξνζθέξεη γλσξηκία κε πνιιέο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο αθνχ δηδάζθεηαη κεγάιε 
πνηθηιία καζεκάησλ. Έλα άιιν θξηηήξην πνπ ηνπο επεξέαζε ζηελ επηινγή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ήηαλ ε ρακειή βάζε κνξίσλ πνπ ηνπο επέηξεπε ηελ 
εηζαγσγή ηνπο ζε αλψηεξα ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σέινο, ε πεξηνρή ηεο 
Κξήηεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ λνκνχ Ηξαθιείνπ ήηαλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 
επηινγή ηνπο, αθνχ νη ζπνπδέο ηνπο ζα ηνπο ζηνίρηδαλ ιηγφηεξν θαη ηαπηφρξνλα ζα 
ήηαλ θνληά ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 

2. Λόγνη ηθαλνπνίεζήο ηνπο από ηελ ζρνιή 

Οη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο απφ ην focus group απάληεζαλ φηη είλαη 
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηινγή ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιή θαζψο έρεη θαινχο 
θαζεγεηέο θαη θαιφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Τπήξραλ θπζηθά θαη θάπνηα άηνκα ηα 
νπνία γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ιφγνπο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη. 

 

3. Σξόπνη βειηίωζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

ην εξψηεκα κε πνηνπο ηξφπνπο ζα πίζηεπαλ φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 
ηκήκαηνο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξν αλέθεξαλ φηη ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξν 
εθζπγρξνληζκέλσλ, πξαθηηθψλ καζεκάησλ ζα ήηαλ έλαο θαιφο ηξφπνο βειηίσζεο 
θαη πξφηεηλαλ σο παξάδεηγκα ηελ θνξνινγηθή ινγηζηηθή. Δπίζεο, πξφηεηλαλ ηελ 
παξάιεςε νξηζκέλσλ θαζαξά ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ηα γεληθά καζεκαηηθά 
θαη ην ηδησηηθφ δίθαην . 

 

4. Κξίζε ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο ζρνιήο 

ηαλ εξσηήζεθαλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηεο 
ζρνιήο απάληεζαλ φηη ήηαλ επραξηζηεκέλνη αιιά ζα ήζειαλ θάπνηεο αιιαγέο πνπ 
αθνξά ην κφληκν θαη κε πξνζσπηθφ. Θεσξνχλ φηη έρνπλ γλψζεηο θαη ζα ήζειαλ λα 
βειηησζνχλ ζην ζέκα ηεο κεηαδνηηθφηεηαο. Πξφηεηλαλ ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 
θαη εξγαιείσλ δηδαζθαιίαο. Θα πξνηηκνχζαλ ε επηινγή ησλ θαζεγεηψλ λα γίλεηαη θαη 
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κε άιια θξηηήξηα πέξα ησλ γλψζεσλ φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ν ραξαθηήξαο ηνπο 
θαη ε δνθηκαζία ςπρνινγηθψλ ηεζη. 

 

5. Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε – εθκάζεζε ηωλ καζεκάηωλ 

Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ είλαη φηη ην πξφγξακκα ηεο ζρνιήο δελ είλαη πνιχ πξαθηηθφ γηα ηνπο 
θνηηεηέο. Παξαηεξνχλ φηη θηηάρλεηαη ζπλήζσο έηζη ψζηε λα «βνιεχεη» θαζαξά θαη 
κφλν ηνπο θαζεγεηέο αδηαθνξψληαο γηα απηνχο. ηαλ ηνπο δεηήζεθε λα ην 
αλαιχζνπλ πεξηζζφηεξν απάληεζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαζεγεηέο 
πξνηηκνχλ θαη θάλνπλ καζήκαηα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην πξσί. Με απηφ ηνλ ηξφπν 
αληηκεησπίδνπλ ην εμήο πξφβιεκα: φηαλ γηα έλα κάζεκα ππάξρνπλ δχν ηκήκαηα θαη 
απηά γίλνληαη ηελ ίδηα κέξα θαη κάιηζηα ζε ζπλερφκελεο ψξεο θαη έλαο θνηηεηήο δελ 
κπνξεί ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα ή ην ζπγθεθξηκέλν πξσί λα παξαθνινπζήζεη ηφηε 
ράλεη ην κάζεκα. Αλ φκσο ην έλα ηκήκα ήηαλ ην πξσί θαη ην άιιν ην απφγεπκα ή 
δηαθνξεηηθέο εκέξεο ζα είραλ πηζαλφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα απφ ηα δχν 
ηκήκαηα. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δπζθνιεχεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη 
φηη δελ ππάξρεη θαιή νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ εμακήλνπ, θαζψο 
ζπκπίπηνπλ πνιιά καζήκαηα ηνπ ίδηνπ εμακήλνπ. Απηφ παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν 
κε ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα. 

Δπηπιένλ ηα εξγαζηήξηα ζε νξηζκέλα καζήκαηα φπσο ηα αγγιηθά δελ δηαθέξνπλ ζε 
πεξηερφκελν απφ εθείλν ηεο ζεσξίαο. Θα ζέιαλε ηα εξγαζηήξηα λα ήηαλ πην 
εθζπγρξνληζκέλα, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, λα ηνπο δίλεη 
πεξηζζφηεξα εθφδηα γηα εχξεζε εξγαζίαο θαζψο ηα ΣΔΙ αλήθνπλ ζηνλ ηερλνινγηθφ 
ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπο απφ ηα ΑΔΙ. 

Θα ζέιαλε ε επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο λα γηλφηαλ επθνιφηεξα γηα ηηο ηπρφλ απνξίεο 
ηνπο θαη ππνδείμεηο. Πξφηεηλαλ λα ππάξρεη αλαξηεκέλν ζην site ηεο ζρνιήο έλα 
πξφγξακκα εκεξήζηαο παξνπζίαο θαζεγεηψλ ζην ίδξπκα έηζη ψζηε λα είλαη 
επθνιφηεξε ε επαθή καδί ηνπο θαη φρη λα ηνπο ςάρλνπλ ζηηο αίζνπζεο πνπ θάλνπλ 
κάζεκα γηα λα ηνπο ζπλαληήζνπλ. Δπίζεο, ζα ήζειαλ ε ρξήζε ηνπ e-class λα γίλεηαη 
απφ φινπο ηνπο θαζεγεηέο.  

Τπήξραλ θαη νη θνηηεηέο πνπ δνπιεχνπλ ή έρνπλ θαηαγσγή καθξηά απφ ηελ Κξήηε 
θαη ζα ήζειαλ λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα κέζσ ππνινγηζηή φπσο 
γίλεηαη ζε νξηζκέλα παλεπηζηήκηα. 

 

6. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηε γξακκαηεία, ην site 
θαη ην online service 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ην online service, ήηαλ φηη αξθεηέο 
θνξέο ππήξρε δπζθνιία ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα. Δπίζεο, δελ κπνξνχζαλ ζε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα δειψζνπλ ηα καζήκαηα πνπ επηζπκνχζαλ θαη αλαγθαζηηθά 
ρξεηαδφηαλ λα απεπζπλζνχλ ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο γηα λα εμππεξεηεζνχλ. Οη 
βαζκνινγίεο εκθαλίδνληαη κε θαζπζηέξεζε. Οξηζκέλνη ζπνπδαζηέο κεηά ηελ 
εμεηαζηηθή πεξίνδν επέζηξεθαλ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο θαη 
αλαγθαδφληνπζαλ λα παίξλνπλ θαζεκεξηλά ηειέθσλα άιινπο ζπκθνηηεηέο ηνπο γηα 
λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε πξφνδφ ηνπο. Πηζηεχνπλ φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη απφ ην 



Σν Πξνθίι ησλ πνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2011-2012 

 

 37 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αιιά απφ ην πξνζσπηθφ ηεο γξακκαηείαο πνπ κε κεγάιε 
αξγνπνξία ην ελεκεξψλεη. Έηζη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψλεηαη 
αξθεηά θαζψο ε πιεξνθνξία θηάλεη ζην ρξήζηε κε κεγάιε θαζπζηέξεζε.  

Καλέλαο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο ηφζν απφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο γξακκαηείαο φζν 
θαη απφ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηεο. ηαλ δεηάλε θάπνηα βεβαίσζε ή άιιν 
έγγξαθν ηνπο ην παξέρνπλ πάληα κε θαζπζηέξεζε θαη φρη απζεκεξφλ κε απξνζπκία. 
Δίραλ παξαηεξήζεη φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά ζπλέβαηλε θαη παιαηφηεξα πνπ ππήξραλ 
πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη.  

Γελ έθξπςαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ζρεηηθά κε ην site ηνπ ηκήκαηνο. Σν βξίζθνπλ 
εθζπγρξνληζκέλν, πξαθηηθφ θαη ζπλερψο ελεκεξσκέλν. 

 

7. Φνξείο πνπ πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα ιύζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

Πηζηεχνπλ φηη νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθεξαλ κπνξνχλ λα ιπζνχλ απφ 
ηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ δηθή ηνπο 
ζπκβνιή. Αξθεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία έηζη ψζηε 
λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ ην πξφβιεκα θαη λα παίξλνληαη νη θαηάιιειεο απνθάζεηο 
ρσξίο ράζηκν ρξφλνπ. Η γλψκε ηνπο είλαη φηη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε 
θάπνησλ πξνβιεκάησλ αξθεί λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αθνπζηνχλ εθηφο 
θνκκάησλ θαη κε νξγαλσκέλε δξάζε (εδψ αλέθεξαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θνπηηνχ 
παξαπφλσλ θαη πξνηάζεσλ).  

κσο ζεσξνχλ φηη δελ ηπγράλνπλ αλάινγεο πξνζνρήο θαη ζεκαζίαο θαη ην 
ηεθκεξίσζαλ κε ην παξάδεηγκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο πνπ 
ζπκπιεξψλνπλ ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. Έρνπλ ηελ άπνςε φηη είλαη κηα θαζαξά θαη 
κφλν ηππηθή δηαδηθαζία. Γελ μέξνπλ πνπ θαηαιήγνπλ ηειηθά νη απφςεηο ηνπο, νη 
πξνηάζεηο ηνπο γηα ηα καζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο, θαζψο θαλέλαο 
πνηέ δελ ηνπο έρεη αλαθνηλψζεη αλ έρεη γίλεη θάπνηα αιιαγή εμαηηίαο καδηθήο 
δπζαξέζθεηαο ηνπο. Η δε δηαδηθαζία παξάδνζήο ηνπο ζηελ γξακκαηεία δηαθέξεη απφ 
θαζεγεηή ζε θαζεγεηή. Άιινο ηα βάδεη ζην θάθειν θαη ηα παξαδίδεη ν ίδηνο, άιινο 
ζηέιλεη θάπνην παηδί λα ην παξαδψζεη ζηε γξακκαηεία θαη ηέινο, ζε νξηζκέλα 
καζήκαηα δελ δίλνπλ θαλ εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο. 

Γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο δε έδεημαλ θαζφινπ εκπηζηνζχλε φηη ζα επηδηψμνπλ θαζαξά 
θαη κφλν ην θαιφ ηεο παηδείαο αιιά αληίζεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα πξνβιεζνχλ θαη 
λα επσθειεζνχλ κε θάζε επθαηξία. 

 

8. Μειινληηθά ζρέδηα γηα πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθνύ  

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζηελ εξψηεζε αλ ζηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα είλαη ε 
πινπνίεζε θάπνηνπ κεηαπηπρηαθνχ απάληεζαλ φηη ζα ην ήζειαλ, αιιά ιφγν 
νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επηθξαηεί ζηε 
ρψξα, δε ζα επηζπκνχζαλ λα επηβαξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αλ 
φκσο μεπεξλνχζαλ απηφ ην πξφβιεκα ζα εθδήισλαλ ελδηαθέξνλ γηα θάπνην 
κεηαπηπρηαθφ ζηνλ ηνκέα αλζξσπίλσλ πφξσλ, ην κάξθεηηλγθ θαη ην κάλαηδκελη. Η 
πξνηίκεζή ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθά ήηαλ γηαηί ζεσξνχλ ελδηαθέξνλ 
απηνχο ηνπο ηνκείο θαη ε απφθηεζή ηνπο ζα ηνπο έθαλε λα μερσξίζνπλ απφ ηελ κάδα 
ησλ πηπρίσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά εχξεζεο εξγαζίαο. Έδεημαλ πξνηίκεζε 
γηα ηα κεηαπηπρηαθά ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά, ηα νπνία ηα ζεσξνχλ θαιχηεξα θαη 
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πεξηζζφηεξν αλαγλσξηζκέλα. Η ελεκέξσζή ηνπο έγηλε κέζσ ηληεξλέη θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ site ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά θαη απφ 
γλσζηνχο ηνπο θνηηεηέο πνπ ηα παξαθνινχζεζαλ. Ο ιφγνο πνπ ζα ην πξνηηκνχζαλ 
είλαη ηα νιηγάξηζκα ηκήκαηα πνπ δηαζέηεη θαη νη πςειέο απαηηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα 
πινπνίεζήο ηνπο. Μηα δεχηεξε πξφηαζε ήηαλ απηή ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά δελ 
αλέθεξαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη φρη θάηη άκεζα πινπνηήζηκν. Η επηινγή απηή 
ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί φηη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ 
πξνζθέξνπλ αλαγλσξίζηκα κεηαπηπρηαθά.  

 

9. Σν όξακα ηωλ ζπνπδαζηώλ γηα ην κέιινλ ηνπο 

Η πιεηνςεθία απάληεζε φηη ζα ήζειαλ επαγγεικαηηθά λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα 
ηνπο θαη ε εξγαζία πνπ ζα βξνπλ λα είλαη ζρεηηθή κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. Η 
επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο ρσξίο λα αλαθέξνπλ 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο είλαη κέζα ζηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα. Η εμαζθάιηζε ελφο 
βαζηθνχ κηζζνχ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
ήηαλ απηφ πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ ζηα 30 ηνπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3
ο

: 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

 

 

 

 

3.1 υμπεράσματα έρευνας με ερωτηματολόγια 

Απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο 
ελεξγνχο ζπνπδαζηέο ηνπ 2νπ 5νπ θαη 6νπ εμακήλνπ ζην Σκήκα Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΙ Ηξαθιείνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ζηηο 
αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Παξαηεξείηαη φηη νη απφςεηο ηνπο έρνπλ επεξεαζηεί 
αξθεηά απφ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηε Διιάδα. Σα 
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δηεμήρζεθαλ παξαζέηνληαη παξαθάησ θαη ζπλνςίδνληαη 
θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο θαη ζεκαζίαο ζπγθξηλφκελα κε ηα αληίζηνηρα ηεο 
πξνεγνχκελεο, αληίζηνηρεο έξεπλαο (Καληδηιάθε, 2011): 

1. Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ σο ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηελ Κξήηε 
έρεη κία κηθξή πηψζε ηεο ηάμεσο 2,5% θαη φζνη έρνπλ θαηαγσγή απφ ηνλ 
λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη Αζήλαο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. ε αληίζεζε 
παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ ηα λεζηά πνπ είλαη θνληά ζηελ 
Κξήηε. Καη ζε απηήλ ηελ έξεπλα ε ρσξνζέηεζε ηνπ ηκήκαηνο ζηελ Κξήηε 
επεξεάδεη αξθεηά ηελ επηινγή ησλ ππνςήθησλ θνηηεηψλ. Πηζαλφηαηα ε 
ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερίδεη λα επεξεάδεη αλάινγεο επηινγέο. 

2. Δμαθνινπζεί ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ λα πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηεο 
φπνπ ε πεγή εηζνδήκαηφο ηνπο είλαη νη ππεξεζίεο θαη ην εκπφξην. 
Αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε είλαη ε αχμεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 6,5% 
ζε αληίζεζε κε ηελ πηψζε ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 
αγξνηηθήο/γεσξγηθήο παξαγσγήο κε πνζνζηά 4,5% θαη 7% αληίζηνηρα.  

3. ηελ ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαηεξείηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ 
νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ θπξίσο φζα αλαθέξνληαη ζην πνζφ ≥31.000€ 
έρνπλ κεησζεί ζην κηζφ θαη έρνπλ κεηαθεξζεί ζηηο δχν θαηψηαηεο θιίκαθεο. Σν 
γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 
επηθξαηεί ζηε ρψξα. 

4. Η πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ κε αλαινγία 9 ζηνπο 10 πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 
έξεπλα δήισζαλ φηη γλψξηδαλ αγγιηθά, ελψ 2 ζηνπο 10 γεξκαληθά θαη ε 
πιεηνςεθία ηνπο αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 
καζεκαηηθψλ. 

5. Οη παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξέαζαλ ζηελ επηινγή ηνπο σο αληηθείκελν 
ζπνπδψλ παξακέλνπλ νη ίδηνη, δειαδή ε ζειθηηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε 
πεπνίζεζε φηη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

6. Η ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ δήισζαλ ην ηκήκα παξακέλεη ζηα ίδηα πςειά 
επίπεδα. Γεγνλφο πνπ δείρλεη ην κεγάιν βαζκφ απνδνρήο ηνπ ηκήκαηνο. 
Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο εηζαγσγήο κε 
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ηελ πξψηε πξνζπάζεηα απφ 72% ζε 83,5%. Ίζσο θαζνξηζηηθφ ξφιν λα 
έπαημε ε θαηάξγεζε ηεο βάζεο ηνπ 10, κε ζπλέπεηα ηελ πηψζε ησλ βάζεσλ 
εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

7. Παξαηεξείηαη κία πηψζε 10% πεξίπνπ ζηελ γλψκε ηνπο φηη ήηαλ θαιφ ηκήκα 
θαη κηα άλνδν πεξίπνπ 10% ζην φηη ήηαλ κηα επηινγή θνληά ζηνπο ζπίηη ηνπο. 
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα επεξέαζαλ πεξηζζφηεξν ηελ 
επηινγή ησλ ζπνπδαζηψλ. 

8. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζην ηξέρνλ εμάκελν είλαη πην εληαηηθή ζε 
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε. Πεξίπνπ νη κηζνί θνηηεηέο 
παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο φια ηα καζήκαηα. Ίζσο νη αιιαγέο πνπ έρνπλ 
γίλεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (φπσο ηα κνλά δπγά εμάκελα, νη 
πεξηθνπέο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο θνίηεζεο, 
θ.ά) λα έρνπλ επεξεάζεη ηελ ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο. 

9. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηε κε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ παξακέλεη ν 
θαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο αιιά έρνπκε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ δεχηεξν θαηά 
ζεηξά ιφγν φπνπ ηψξα είλαη ε παξάιιειε παξαθνινχζεζε θαη φρη ην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 

10. εκαληηθέο αιιαγέο πξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία ησλ θνηηεηψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαζψο απμήζεθε θαηά 5,5% ν αξηζκφο ησλ 
ζπνπδαζηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλερή βάζε. Έλαο ζηνπο δχν είλαη 
πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ αλ ρξεηαζηεί, ελψ ην πνζνζηφ ήηαλ 3 ζηνπο 10. 

11. Σν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 
εθπαίδεπζεο παξακέλεη ζηαζεξφ. κσο ε γλψκε πνπ έρνπλ γηα ην επίπεδν 
ηνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ζηελ ππφινηπε Διιάδα ηα 
πνζνζηά είλαη κεησκέλα θαηά πνιχ. Απφ 9 ζηνπο 10 πνπ ήηαλ πνιχ θαη 
κέηξηα επραξηζηεκέλνη ην πνζνζηφ έρεη δηακνξθσζεί 6 ζηνπο 10. 

12. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηηο εμειίμεηο ζε ζέκαηα 
νηθνλνκίαο είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, πηζαλφηαηα 
απηφ λα νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπκε. 

13. Παξαηεξείηαη κία πησηηθή κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνεγνχκελε έξεπλα απφ ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ήζειαλ πνιχ λα 
θάλνπλ κειινληηθά θάπνην κεηαπηπρηαθφ θαη επίζεο κία αλάινγε πηψζε ζηελ 
αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ην αληίθξηζκα ηνπ πηπρίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

14. Οη κηζνί πεξίπνπ θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη ε πξαθηηθή εμάζθεζε πνπ ηνπο 
παξέρεηαη απφ ην ίδξπκα κπνξεί λα θαιχςεη σο έλα βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
αγνξάο. 

 

 

3.2 υμπεράσματα Focus Group 

Πνιιά απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμήρζεθαλ κέζσ ηεο νκάδαο εζηίαζεο 
(focus group) έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ θαη είλαη ηα εμήο: 

Η πιεηνςεθία είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο ιφγσ 
ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη. Παξαηεξείηαη φηη νη 
ζπνπδαζηέο είλαη πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ 
ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζε πεξηβάιινλ ζρνιήο φζν θαη ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 
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Έρνπλ αλαπηπγκέλε ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 
πξνζθέξνπλ ηδέεο φπσο ηελ εηζαγσγή εθζπγρξνληζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δλδηαθέξνληαη γηα ην επίπεδν 
ζπνπδψλ ηνπο, θάλνπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο. Παξ ‘φια 
απηά παξαηεξείηαη κηα κέηξηα ζηάζε ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα, 
θαζψο ην φξακά ηνπο γηα ην κέιινλ είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο ζρεηηθή κε ηηο ζπνπδέο 
ηνπο, ε επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε εμαζθάιηζε απιά ελφο βαζηθνχ κηζζνχ.  

 

 

3.3 Μελλοντικές Προεκτάσεις 

Βαζηδφκελε ζε κία πξνυπάξρνπζα έξεπλα πνπ είρε δηεμαρζεί έλα ρξφλν πξηλ απφ 
ηελ ίδηα ζρνιή ηνπ ηκήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο πην εκπινπηηζκέλν 
εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ ζπλέληεπμε ηεο Οκάδαο εζηίαζεο δηεμάρζεθαλ πην πνηνηηθά 
θαη πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα εξεπλεζεί μαλά, 
θαζψο επεξεάδεηαη αξθεηά απφ ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 
ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Οη εξσηήζεηο ηνπ κειινληηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνχλ 
λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, έηζη 
ψζηε ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηά ηνπ λα είλαη πάληα επίθαηξα. Δπηπιένλ, ε 
παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
θαζψο νη ηάζεηο επαλαιακβάλνληαη. 
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Παράρτημα Α: 

Ερωτηματολόγιο Δημοσκόπησης 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλά ην πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Σν πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2011-2012 ».  
αο επηζεκαίλνπκε φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα θαη ζαο δηαβεβαηψλνπκε 
φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα παξέρεηε ζα παξακείλνπλ αλψλπκα. 
 

ΜΔΡΟ Α: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ1. 
 

1. Σππηθό Δμάκελν Φνίηεζεο 

 2ν Εμάκελν   5ν Εμάκελν 

2. Φύιν 

 Άλδξαο  Γπλαίθα 

3. Ηιηθία 

 17-19 εηώλ   20-22 εηώλ   23-25 εηώλ   > 26εηώλ 

4. Σόπνο κόληκεο θαηνηθίαο 

 Αηηηθή  Κξήηε  Θεζζαινλίθε   Ρόδνο  Άιιν 

       Πξνζδηνξίζηε Ννκό: ____________________ Πεξηνρή __________________ 

5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Άγακε/νο   Έγγακε/νο   Δηαδεπγκέλε/νο 

6. Σν εηζόδεκα ηεο νηθνγέλεηά ζαο πξνέξρεηαη θπξίωο από ηελ ελαζρόιεζε κε: 

ην Εκπόξην   ηηο Τπεξεζίεο   

ηελ Αγξνηηθή / Γεωξγηθή παξαγωγή   ηε Μεηαπνίεζε  

Άιιν (αλαθέξεηε)……………………………………………………………………………. 

7. Οηθνγελεηαθό Δηήζην Δηζόδεκα 

 ≤ 12.000€   13-24.000€   25-30.000€   ≥31.000€ 

 

ΜΔΡΟ Β: ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ Α ΣΗ ΥΟΛΗ 

 

1. Από πνην ηύπν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνέξρεζηε; 

 Εληαίν Λύθεην    ΕΠΑΛ / ΣΕΕ   Άιιν (πξνζδηνξίζηε)_____ 

 

2. Πώο αμηνινγείηε ηελ απόδνζή ζαο ζην Λύθεην ζηα αθόινπζα αληηθείκελα; 

 Πνιύ 

Καθή 

Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ 

Καιή 

Γιώζζα, Έθζεζε       

Μαζεκαηηθά       

Οηθνλνκία / Δηνίθεζε       

Αγγιηθά      
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3. Πνηεο μέλεο γιώζζεο γλωξίδεηε; 

 Αγγιηθά   Γεξκαληθά  Γαιιηθά  Άιιν (πξνζδηνξίζηε)________ 

 

4. Καηά πόζν ζαο επεξέαζαλ νη παξαθάηω παξάγνληεο γηα λα επηιέμεηε έλα Σκήκα 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζαο δειηίνπ; 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιπ 

Με ελδηέθεξε πνιύ ην αληηθείκελν ηεο 
νηθνλνκίαο/ δηνίθεζεο  

     

Πίζηεπα όηη κε ζπνπδέο ζε απηό ην 
αληηθείκελν ζα βξω εύθνια εξγαζία ζην 
κέιινλ 

     

Με παξόηξπλαλ νη γνλείο / θίινη κνπ      

Με παξαθίλεζαλ νη ύκβνπινη 

Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 
     

Ήηαλ κηα από ηηο επηινγέο πνπ ζεωξνύζα όηη 
κπνξώ λα αληαπνθξηζώ 

     

Η νηθνγέλεηά κνπ δηαηεξεί επηρείξεζε ζηελ 
νπνία εξγάδνκαη/ ζα εξγαζηώ 

     

 

5. Γηα πνηνπο ιόγνπο δειώζαηε ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο; 

Ήμεξα όηη ήηαλ θαιό Σκήκα    Με παξόηξπλαλ γνλείο/ θίινη  

Ήηαλ κηα επηινγή θνληά ζην ζπίηη 
κνπ 

 
 Σν επέιεμα ηπραία όπωο θαη άιια 

Σκήκαηα 
 

Άιιν (αλαθέξεηε)……………………………………………………………………………. 

 

7. Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο κε πνηα ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ην δειώζαηε; 
 1-5   6-15   16-30   > 31 

 

8. Πεξάζαηε κε ηελ πξώηε ή μαλαδώζαηε παλειιήληεο εμεηάζεηο; 

 Με ηελ πξώηε   Με ηε δεύηεξε   Άιιν 

 

ΜΔΡΟ Γ: ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

9. ην ηξέρνλ αθαδεκαϊθό εμάκελν πόζα καζήκαηα από απηά πνπ δειώζαηε 
παξαθνινπζείηε αλειιηπώο (ζε ζπλερή βάζε εθηόο από ηα εξγαζηήξηα); 

 1-2   3-4   Όια 

10. Καηά πόζν ζαο επεξεάδνπλ νη παξαθάηω ιόγνη γηα λα κελ παξαθνινπζείηε έλα 

κάζεκα ζην Σκήκα; 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιπ 

Δελ κνπ αξέζεη ην αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο  
     

Δελ κνπ αξέζεη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο      

Παξαθνινπζώ παξάιιεια θαη άιιν κάζεκα 
ηελ ίδηα ώξα 

     

Οη ώξεο ηνπ καζήκαηνο είλαη 
«απαγνξεπηηθέο» γηα εκέλα (π.ρ. πνιύ πξωί) 
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Εξγάδνκαη εθείλε ηελ ώξα      

Έρω νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο      

 

 

11. Δξγάδεζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ ζαο; 

Ναη, ζε ζπλερή βάζε    Όρη θαη δελ ζέιω  

Ναη, αιιά πεξηνδηθά   Όρη αθόκε αιιά κπνξεί λα ρξεηαζηεί  

 

12. Καηά πόζν γλωξίδεηε ηνλ Οδεγό πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο (καζήκαηα, ηξόπν 
απόθηεζεο πηπρίνπ, δηθαηώκαηα, ππνρξεώζεηο, θ.ά) 

Καζόινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιύ  Πάξα Πνιύ  

 
13. Η πξαθηηθή άζθεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεηε γηα λα νινθιεξώζεηε ηηο 

ζπνπδέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο; 

Καζόινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιύ  Πάξα Πνιύ  

 

14. ε ζρέζε κε αληίζηνηρα Σκήκαηα ζηελ Διιάδα (ζε παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΙ), 
πηζηεύεηε όηη ην Σκήκα καο είλαη θαιύηεξν; 

Καζόινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιύ  Πάξα Πνιύ  

 
15. Γεληθά, θαηά πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πνηόηεηα ηωλ ζπνπδώλ ζαο 
ζην Σκήκα; 

Καζόινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιύ  Πάξα Πνιύ  

 
16. Πώο ζα βειηίωλαλ νη παξαθάηω ιόγνη ηε θνίηεζε ζην Σκήκα καο; 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 

πνιπ 

Μεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ πξάμε       

Καιύηεξε πιεξνθόξεζε από ηα όξγαλα ηνπ 
Σκήκαηνο 

     

Εηζαγωγή ζύγρξνλωλ κεζόδωλ δηδαζθαιίαο      

Αιιαγή ηεο «λννηξνπίαο» ηωλ θνηηεηώλ      

Αιιαγή ηεο «λννηξνπίαο» ηωλ θαζεγεηώλ      

Πην ζηελή ζύλδεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηνλ 
επηρεηξεκαηηθό θόζκν 

     

Άιιν (πξνζδηνξίζηε) __________________      

 

ΜΔΡΟ Γ : ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ 

 

17. Έρεηε ζθεθηεί λα ζπλερίζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο θάλνληαο θάπνην κεηαπηπρηαθό 

ζην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο/ νηθνλνκίαο; 

Καζόινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιύ  Πάξα Πνιύ  

 
18. Δλεκεξώλεζηε γηα ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο νηθνλνκίαο; 

Καζόινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιύ  Πάξα Πνιύ  

 
19. Πηζηεύεηε όηη ην πηπρίν ζαο ζα έρεη αληίθξηζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο; 

Καζόινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιύ  Πάξα Πνιύ  

 
Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
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Παράρτημα Β: 

Ερωτηματολόγιο για το Focus Group 

 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ 

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

 

Δξωηήζεηο ζπλέληεπμεο Focus Group ζπνπδαζηώλ ΄Β θαη Έ εμακήλνπ 

1. Με πνηεο δηαδηθαζίεο / θξηηήξηα επηιέμαηε ην Σκήκα καο; Ση ζαο επεξέαζε πην 
πνιχ γηα ηελ επηινγή ζαο; 

2. Σειηθά είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηινγή ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή; 
Αλαθέξεηέ καο ηνπο ιφγνπο. 

3. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί 
λα γίλεη θαιχηεξν;  

4. Πσο θξίλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ηεο ρνιήο 
γεληθφηεξα; 

5. Αληηκεησπίδεηε θάπνηα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε- εθκάζεζε 
ησλ καζεκάησλ ζαο ζηελ ζρνιή; Αλαθέξεηέ καο νξηζκέλα απφ απηά.  

6. Δίζηε επραξηζηεκέλνη φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο( πρ 
γξακκαηεία) – πιεξνθφξεζεο (πρ site sdo – online service) ηνπ ηκήκαηνο; Αλ 
φρη, πξνζδηνξίζηε καο νξηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεηε. 

7. Πηζηεχεηε  φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ καο αλαθέξαηε κπνξνχλ λα ιπζνχλ απφ ηελ 
δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο, ηνπο θαζεγεηέο ή θάπνηα άιιε δεκφζηα αξρή; Θεσξείηε 
φηη ε δηθή ζαο ζπκβνιή θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηελ πξνζπάζεηα απηή; Αλ λαη, κε 
πνην ηξφπν; 

8. Μέζα ζηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα είλαη ε πινπνίεζε θάπνηνπ κεηαπηπρηαθνχ; Γηα 
πνηνπο ιφγνπο ζα ην ζέιαηε; Αλαθέξεηέ καο ην ηίηιν ηνπ, ην ίδξπκα πνπ ην 
παξέρεη θαη απφ πνπ είραηε ηελ ελεκέξσζε; 

9. Πνην είλαη ην φξακά ζαο γηα ην κέιινλ ; Δπαγγεικαηηθά, ηη ζα ζέιαηε λα είζηε ζηα 
30 ρξφληα ζαο; 

 

 


