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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΤ
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας επανέλαβε φέτος για δεύτερη φορά
μία έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του προκειμένου να αποτυπώσει την εξέλιξή τους ως
προς τις επαγγελματικές τους προοπτικές μετά την αποφοίτησή τους.
Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται συνοπτικά τα πρώτα αποτελέσματά της:
• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2008 μεταξύ των 457 αποφοίτων του
ΔΕΤ, μέσω προσωπικής επαφής, e-mail, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
• Μέχρι σήμερα συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 195 αποφοίτους (βαθμός
απόκρισης: 43%)
Στοιχεία απασχόλησης:
Στο σύνολο των 195 απαντήσεων:
• 151 (79%) από αυτούς εργάζονται σήμερα, 137 σε full-time θέσεις και οι
υπόλοιποι σε part-time
o 135 (89%) εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
o 119 (78%) από αυτούς θεωρούν ότι το αντικείμενο εργασίας τους είναι
σχετικό με τις σπουδές που πραγματοποίησαν στο ΔΕΤ και
o 73 (48%) από αυτούς με την κατεύθυνση σπουδών που επέλεξαν
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o 135 (89%) από αυτούς θεωρούν ότι τους βοήθησε το αντικείμενο των
σπουδών του ΔΕΤ στην εργασία τους
o Επίπεδα μισθών (καθαρές απολαβές) εργαζόμενων-αποφοίτων του ΔΕΤ:
 19 (12%) εργάζονται με μισθό <750
 49 (32%) εργάζονται με μισθό από 750-950
 59 (39%) εργάζονται με μισθό 950-1200
 24 (16%) εργάζονται με μισθό >1200
• 179 (92%) από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι το ΔΕΤ τους δημιούργησε ευκαιρίες
για επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας
• 155 (82%) από αυτούς βλέπουν τις προοπτικές επαγγελματικής τους εξέλιξής ως πολύ
θετικές, 33 (17%) ως μέτριες και μόλις 2 (1%) αρνητικές
Που εργάζονται οι απόφοιτοι του ΔΕΤ:
o Από το σύνολο των εργαζόμενων αποφοίτων, 45 (30%) από αυτούς
συνέχισαν να εργάζονται στην ίδια εταιρεία όπου έκαναν την πρακτική
τους
o Από το σύνολο των εργαζόμενων αποφοίτων, 67 (45%) θεωρούν ότι
χρησιμοποιήθηκαν πολύ ή αρκετά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που
αποκτήθηκαν κατά την Πρακτική Άσκηση στην μετέπειτα εργασία τους
• 39 απόφοιτοι (21%) δεν εργάζονται για τους ακόλουθους λόγους:
o 19 παρακολουθούν φέτος κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή είναι υποψήφιοι
διδάκτορες
o 12 απόφοιτοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία
o 5 ψάχνουν για δουλειά
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