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Περίληυη   

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ ηκεκάησλ, νη θαζεγεηέο, νη 

ππνδνκέο, ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνιιέο θνξέο 

θαζνξίδνπλ θαη ηελ νληόηεηα ησλ ηκεκάησλ. Πώο όκσο νη 

ζπνπδαζηέο αμηνινγνύλ ηα ηκήκαηά ηνπο; 

θνπόο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθεί ε άπνςε ησλ 

ζπνπδαζηώλ ηνπ ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 

πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ηνπ ΑΣΔΗΘ γηα ηελ ζρνιή ηνπο. 

Μέζα από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαιήγνπκε ζε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

ηκήκαηνο από ηνπο ζπνπδαζηέο. Σα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο είλαη ηα γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη ζπνπδαζηέο 

ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ ηελ ηάζε λα επηιέγνπλ καζήκαηα πνπ 

θιείλνπλ ζηελ δεύηεξε θαηεύζπλζε ηεο ζρνιήο πνπ είλαη ε 

επηζηήκε ηεο πιεξνθόξεζεο, θαζώο επίζεο ζεσξνύλ ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο από κε ηθαλνπνηεηηθό έσο 

απαξάδεθην. 

ηελ έξεπλα ππάξρεη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ηνπ ΣΔΗ 

Θεζζαινλίθεο θαη ηελ πνξεία ησλ ΣΔΗ από ηελ δεκηνπξγία 

ηνπο κέρξη ηελ πξνζπάζεηα αλσηαηνπνίεζεο ηνπο. Γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

ζε δείγκα ζπνπδαζηώλ (ζύλνιν 160) ηνπ ηξίηνπ έηνπο 

θνίηεζεο. 

 



Abstract  

The programme of studies, the professors, the infrastructure 

and the postgraduate programmes more often than not define 

the entity of departments. However, how do students evaluate 

their departments? 

The results of the research help us to draw a number of 

conclusions, regarding the evaluation of the department by the 

students. The most important finding of this study is the fact 

that most students tend to select modules that are linked with 

the secondary subject of the department, i.e. Information 

Technology as well as the fact that they regard the program of 

studies as unsatisfactory or even unacceptable. 

This study features a historical retrospect of the department of 

Library Science and Information Technology of ΑΣΔΗΘ as well 

as the development of ΣΔΗ from their opening until the attempt 

for their upgrading. A questionnaire, which was administered 

to a sample of 3
rd

 year students (160 in total), was selected in 

order to carry out the research. 
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1. Διζαγφγή 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη εκπλεπζκέλν θαηά θύξην ιόγν από ηηο πνιύσξεο 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, πνπ άπηνληαλ δεηήκαηα ηεο ζρνιήο καο, από ηα 

άκεζα, πξαθηηθά θαη θαζεκεξηλά ζέκαηα έσο ην πξόγξακκα ησλ ζπνπδώλ, ηελ 

αλσηαηνπνίζε ησλ Σ.Δ.Η θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηά καο. 

Ζ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζην πεδίν ηεο γλώζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο επεξεάδεη πνιινύο γλσζηηθνύο ηνκείο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη απηόο 

ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο. Χο εθ ηνύηνπ, 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα εξεπλεζεί ε σο άλσ αιιαγή όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηελ 

άπνςε ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ζρνιή καο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο, θαζώο ε αμηνιόγεζε 

ησλ ζπνπδώλ από ηνπο ζπνπδαζηέο ζηεξίδεηαη ζηελ ύπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζδνθηώλ, νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη κέζα ζην πιαίζην απηήο ηεο αιιαγήο θαη είηε 

πξαγκαηνπνηνύληαη, είηε καηαηώλνληαη από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δηδηθόηεξα, ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ ζπνπδαζηώλ γηα 

ηελ δπλαηόηεηα ηεο ζρνιήο ηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδώλ, θαη 

θαη’ επέθηαζηλ ε θαηαγξαθή ηεο άπνςήο ηνπο γεληθά γηα ηελ ζρνιή ηνπο, ηα 



καζήκαηα, ηηο κεζόδνπο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ, ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο, 

θαη επηπιένλ ε θαηαγξαθή ηεο πξόζεζήο ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

πιαίζην θάπνηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε ζρνιή. 

1.1. Το ππόγπαμμα ζποςδών ηος ημήμαηορ Βιβλιοθηκονομίαρ και Σςζηημάηων 

Πληποθόπηζηρ. 

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ 

Πιεξνθόξεζεο πεξηιακβάλεη δπν θαηεγνξίεο καζεκάησλ: ηα καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο θαη ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε καζήκαηα 

εξγαζηεξίσλ, καζήκαηα ζεσξηώλ, κηθηά (εξγαζηήξηα θαη ζεσξίεο) θαη ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα επηινγήο. Απηή ε νκαδνπνίεζε αθνξά ην πξόγξακκα ζπνπδώλ έσο ην 

αθαδεκατθό έηνο 2007-2008.Απν ην αθαδεκατθό έηνο 2008-2009 ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ έρεη αιιάμεη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, ηα νπνία επηπξόζζεηα ζρεηίδνληαη 

θαη κε ηελ ππνδνκή, ην πεξηβάιινλ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ην 

κάλαηδκελη είλαη ηα εμήο: Δηζαγσγή ζηε βηβιηνζεθνλνκία –Δίδε βηβιηνζεθώλ, 

Ηζηνξία βηβιηνζεθώλ, Ηζηνξία ειιεληθήο ηππνγξαθίαο, Κνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθά κέζα Η, Οπηηθναθνπζηηθά κέζα ΗΗ, Δηζαγσγή ζηε 

ζεκαηηθή επεμεξγαζία πιηθνύ, Διιεληθή ινγνηερλία Η, Διιεληθή ινγνηερλία ΗΗ, 

Ηζηνξία γξαθήο, Νόκνη θαη βηβιηνζήθεο, Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπιινγήο, 

Παγθόζκηα ινγνηερλία Η, Παγθόζκηα ινγνηερλία ΗΗ, Αξρεηνλνκία Η, Αξρεηνλνκία ΗΗ, 

Παξαγσγή εληύπνπ, Πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε πιηθνύ, Ηζηνξία ειιεληθνύ 

πνιηηηζκνύ, Δμειηθηηθή ςπρνινγία θαη αλαγλώζηεο, Λνγνηερλία γηα παηδηά, Γεκόζηεο 

ζρέζεηο- Δπηθνηλσλία, εκηλάξην ηειεηνθνίησλ, Αγγιηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, Αγγιηθά γηα 

βηβιηνζεθνλόκνπο –Οξνινγία. 

Σα καζήκαηα θαηεύζπλζεο, ηα νπνία έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε θαη 

δηάδνζε ηεο πιεξνθόξεζεο, ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθόξεζεο, ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πιηθνύ, είλαη ηα εμήο: Δηζαγσγή ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηώλ, Διιεληθέο 

γεληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο, Ξέλεο γεληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο, Δπεμεξγαζία 

θεηκέλνπ, Πεξηγξαθηθή θαηαινγνγξάθεζε Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, Σαμηλνκηθά ζπζηήκαηα Η, ΗΗ, 

Δπηζηήκε ηεο πιεξνθόξεζεο, Απηνκαηηζκόο δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ βηβιηνζεθώλ, 

Θεκαηηθή επξεηεξίαζε Η, ΗΗ, Βηβιηνζεθνλνκηθέο εθαξκνγέο Η, ΗΗ, Απηνκαηηζκόο 

βηβιηνζεθνλνκηθώλ ιεηηνπξγηώλ, Πιεξνθόξεζε- θνηλσληθέο επηζηήκεο, Μέζνδνη 

έξεπλαο γηα ηηο βηβιηνζήθεο, Δπηθνηλσλίεο- δίθηπα, Πιεξνθόξεζε- ζεηηθέο θαη 

εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο, Πιεξνθόξεζε- Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, Αλάιπζε 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ζπλζεηηθή επεμεξγαζία πιηθνύ. 

Σέινο, ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα επηινγήο ζρεηίδνληαη κε ηηο μέλεο γιώζζεο θαη 

είλαη ηα αθόινπζα: Γαιιηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, Γαιιηθά γηα βηβιηνζεθνλόκνπο- νξνινγία, 

Γεξκαληθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, Γεξκαληθά γηα βηβιηνζεθνλόκνπο- νξνινγία. ”(ΑΣΔΗ Σκήκα 

Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο, ζ.1) 

 



2. Μεθοδολογία έρεσνας 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειεί κηα από ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο ηερληθέο κε 

θύξην πιενλέθηεκα ηελ ακεζόηεηα ζηελ ζπκπιήξσζή ηνπ θαη επνκέλσο ηελ 

ακεζόηεηα θαη ηαρύηεηα ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Tα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν 

έξεπλαο απνηέιεζαλ νη ζπνπδαζηέο πνπ δηαλύνπλ ην πέκπην θαη έθην εμάκελν 

ζπνπδώλ ηνπο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

πξαγκαηνπνηήζεθε αθελόο γηαηί νη ζπνπδαζηέο ηνπ 3
νπ

 έηνπο ζπγθξηηηθά κε απηνύο 

ησλ κηθξόηεξσλ εμακήλσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πνιύ κεγαιύηεξν αξηζκό 

καζεκάησλ θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπλ κεγαιύηεξε εκπεηξία από ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιήο θαη επηπιένλ ε ειηθία ηνπο ηνύο επηηξέπεη λα θξίλνπλ πην νξζά ηα δεδνκέλα 

ηεο ζρνιήο ηνπο. Αθεηέξνπ, εμαηηίαο ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ 

κεγαιύηεξσλ εμακήλσλ (π.ρ. πξαθηηθή άζθεζε), δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εύθνινο ν 

εληνπηζκόο ηνπο ελώ νη ζπνπδαζηέο ηνπ 3
νπ

 έηνπο έρνπλ ζπρλόηεξε παξνπζία από 

απηνύο ησλ κεγαιύηεξσλ εμακήλσλ.  

ηελ έξεπλά καο ζεσξήζακε όηη ην εξσηεκαηνιόγην ζα κπνξνύζε λα καο δώζεη ζαθή 

εηθόλα γηα ηελ άπνςε ησλ ζπνπδαζηώλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βαζηζηήθακε ζε 

εξσηεκαηνιόγηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ θαη θπξίσο ζηα πηινηηθά εξσηεκαηνιόγηα 

πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη από ηελ Αξρή  Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.).  

ην εξσηεκαηνιόγην ζέζακε 43 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 2 εξσηήζεηο αλνηρηνύ 

ηύπνπ, νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε νρηώ ζεκαηηθέο ελόηεηεο, πνπ είλαη νη εμήο: α) νη 

θνηηεηέο. ε απηήλ ηελ ελόηεηα νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ είραλ ζηόρν λα καο 

δώζνπλ ην γεληθό πξνθίι ησλ θνηηεηώλ ηεο ζρνιήο, ηελ ζπρλόηεηα παξαθνινύζεζεο 

ησλ καζεκάησλ θαη ην επίπεδν γλώζεο ηνπο ζηηο μέλεο γιώζζεο, β) ηα καζήκαηα. 

ηελ ελόηεηα απηή νη εξσηήζεηο καο απνζθνπνύζαλ ζηελ θαηαγξαθή θάζε ζέκαηνο 

ζρεηηθό κε ηα καζήκαηα, από ηελ νξγάλσζε ηεο ύιεο, κέρξη ηηο εξγαζίεο θαη ηηο 

ζεκεηώζεηο πνπ δηαλέκνληαη, γ) νη δηδάζθνληεο. ηελ ελόηεηα απηή ζπγθεληξώζακε 

εξσηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηελ γεληθή εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηδαζθόλησλ, δ) ηα 

εξγαζηήξηα. ε απηήλ ηελ ελόηεηα πξνζπαζήζακε λα θαηαγξάςνπκε ηελ εθηίκεζε 

ησλ ππνδνκώλ ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ, ε) ην ζπνπδαζηήξην. Γηα ηελ ελόηεηα 

απηή ηέζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ ζπνπδαζηεξίνπ σο πξνο ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζπνπδέο, ζη) ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, 

ηελ ελόηεηα απηή νη θνηηεηέο εξσηήζεθαλ άκεζα γηα ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην 

πξόγξακκα θαη ηελ αλάγθε αθαίξεζεο ή εηζαγσγήο λέσλ καζεκάησλ, δ) ε 

γξακκαηεία. Δδώ νη εξσηήζεηο απνζθνπνύζαλ ζηελ δηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπο από ηελ γξακκαηεία 

ηεο  ζρνιήο , ε) ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. ηε ζεκαηηθή απηή ελόηεηα νη 

εξσηήζεηο δηεξεπλνύζαλ ηελ πιεξνθόξεζε ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε 

κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζην εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό (ζε ζρέζε πάληα κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζρνιήο) θαη ηελ αλάγθε θαη επηζπκία ησλ θνηηεηώλ γηα ηε 

δεκηνπξγία θάπνηνπ αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ρώξα καο. Θεσξήζακε όηη απηέο νη 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαιύπηνπλ ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηε δηακόξθσζε ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο εηθόλαο ηεο ζρνιήο ππό ην πξίζκα ησλ θνηηεηώλ ηεο. 

 



2.1. Αποηελέζμαηα έπεςναρ 

Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε απηώλ, αξρίζακε λα αλαιύνπκε 

ηα απνηειέζκαηα. Θα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα δηόηη δελ 

κπνξνύκε λα θάλνπκε εθηελή αλαθνξά ζε όια ηα απνηειέζκαηα.  

ηελ έξεπλα απάληεζαλ ζπλνιηθά 134 άηνκα, από ηα νπνία: 77 είλαη ζην 5
ν
 

εμάκελν(18 άλδξεο θαη 60 γπλαίθεο) θαη 56 είλαη ζην 6
ν
 εμάκελν(12 άλδξεο θαη 44 

γπλαίθεο) 

Φνηηεηέο: ηελ εξώηεζε «πόζν ηαθηηθά παξαθνινπζείηε ηηο παξαδόζεηο ησλ 

ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη ηα παξαθνινπζνύλ 

ζε κέηξηα ζπρλόηεηα, ελώ ζηελ εξώηεζε «πόζν ηαθηηθά παξαθνινπζείηε ηηο 

παξαδόζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη παξαθνινπζεί 

πάξα πνιύ ηαθηηθά. ηελ εξώηεζε «αληαπνθξίλνκαη ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο/ 

αζθήζεηο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη αληαπνθξίλνληαη πάξα πνιύ. ηελ 

εξώηεζε «ζε πνην επίπεδν γλώζεο ησλ αγγιηθώλ βξίζθεζηε» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

απάληεζε όηη βξίζθνληαη ζε πνιύ θαιό επίπεδν, ελώ ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε γηα 

ηελ δεύηεξε μέλε γιώζζα (γαιιηθά/ γεξκαληθά) ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε 

όηη ην επίπεδό ηνπο βξίζθεηαη πνιύ πην θάησ από ην κέηξην. Σέινο, ζηελ εξώηεζε 

«πνην είλαη ην επίπεδν γλώζεο ζαο ζηελ ρξήζε Ζ/ Τ» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

απάληεζε όηη βξίζθνληαη ζε πάξα πνιύ θαιό επίπεδν (πίλαθαο 1). 

Μαζήκαηα. ηελ εξώηεζε «αλ δηεπθξηλίδνληαη νη ζηόρνη ησλ καζεκάησλ» ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη δηεπθξηλίδνληαη ζε έλα κέηξην επίπεδν. ηελ 

εξώηεζε «ε ύιε πνπ δηδάζθεηαη είλαη θαιά νξγαλσκέλε» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

απάληεζε όηη ε νξγάλσζή ηνπο βξίζθεηαη ζε έλα κέηξην επίπεδν. ηελ εξώηεζε «αλ 

ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα ρνξεγνύληαη εγθαίξσο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

θπκάλζεθε ζηελ απάληεζε «κέηξηα». ηελ εξώηεζε «πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηαη 

ην θύξην βηβιίν/ ή ηηο ζεκεηώζεηο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη βξίζθεη ην 

θύξην βηβιίν/ ή ζεκεηώζεηο κέηξην/ ή εο. ηελ εξώηεζε «ηα ζέκαηα ησλ γξαπηώλ ή 

πξνθνξηθώλ εξγαζηώλ ζαο δίλνληαη εγθαίξσο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αμηνιόγεζε 

κεηξίσο ηελ ζπλέπεηα. ηελ εξώηεζε «ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ή 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ είλαη ινγηθή» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη είλαη 

πνιύ ινγηθή. ηελ εξώηεζε «αλ ππάξρεη εξεπλεηηθό πιηθό ζρεηηθό κε ηηο εξγαζίεο 

ζαο ζηε βηβιηνζήθε» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ην αμηνιόγεζε σο κέηξην. ηελ 

εξώηεζε «αλ ππάξρεη θαζνδήγεζε από ηνπο δηδάζθνληεο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

απάληεζε όηη ε θαζνδήγεζε ηνπο θαιύπηεη κεηξίσο. ηελ εξώηεζε «ηα ζρόιηα ησλ 

δηδαζθόλησλ είλαη επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηα 

αμηνιόγεζε επίζεο κεηξίσο. ηελ εξώηεζε «νη εξγαζίεο ζαο βνεζνύλ ζην λα 

θαηαλνήζεηε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη ηνπο 

βνεζάεη ζε κέηξην επίπεδν (πίλαθαο 1). 

Γηδάζθνληεο ηελ εξώηεζε «αλ νξγαλώλνπλ θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα 

καζήκαηα» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε κέηξηα. ηελ εξώηεζε «επηηπγράλνπλ 

λα εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο» ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό απάληεζε όηη απηό ζπκβαίλεη ζε έλα κέηξην επίπεδν. ηελ εξώηεζε 

«αλαιύνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα 

ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε κέηξηα. ηελ 

εξώηεζε «ελζαξξύλνπλ ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώζνπλ απνξίεο θαη λα αλαπηύμνπλ 

ηελ θξίζε ηνπο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη ηνπο ελζαξξύλνπλ ζε έλα 

κέηξην επίπεδν. ηελ εξώηεζε «ήηαλ ζπλεπείο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο» ην κεγαιύηεξν 



πνζνζηό απάληεζε όηη ήηαλ πνιύ ζπλεπείο πξνο απηέο. ηελ εξώηεζε «γηα ην εάλ 

είλαη γεληθά πξνζηηνί ζηνπο θνηηεηέο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ 

απάληεζε κέηξηα. ηελ εξώηεζε «ππάξρνπλ αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη δελ 

ππάξρνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο «δηαθάλεηαο ησλ θξηηεξίσλ 

βαζκνιόγεζεο» ήηαλ κέηξηα (πίλαθαο 1). 

Δξγαζηήξηα ηελ εξώηεζε «είλαη επαξθείο ν εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ» ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη είλαη ζε κέηξηα επίπεδα. ηελ εξώηεζε «αλ είλαη 

δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

σξώλ» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη δελ είλαη δηαζέζηκα (πίλαθαο 1). 

πνπδαζηήξην/ Βηβιηνζήθε ηελ εξώηεζε «είλαη επαξθήο ν εμνπιηζκόο ηνπ 

ζπνπδαζηεξίνπ» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε πσο είλαη ζε κέηξηα επίπεδα. 

ηελ εξώηεζε «είλαη επαξθήο ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζαο από ηελ βηβιηνζήθε γηα 

ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ρξεηάδεζηε ζηηο εξγαζίεο ζαο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

απάληεζε κέηξηα. ηελ εξώηεζε «είλαη ελεκεξσκέλε ε βηβιηνζήθε ζε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ζαο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη 

είλαη ελεκεξσκέλε ζε κέηξηα επίπεδα (πίλαθαο 1). 

Πξόγξακκα ζπνπδώλ ηελ εξώηεζε «πσο ζεσξείηαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζαο» ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ην ζεσξεί από κε ηθαλνπνηεηηθό έσο απαξάδεθην. ηελ 

εξώηεζε «θαηά πόζν αληαπνθξίλεηαη ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδώλ ζαο» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη 

αληαπνθξίλεηαη κέηξηα (πίλαθαο 1). ηελ εξώηεζε «πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα 

αθαηξεζεί θάπνην κάζεκα από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζαο» ε πιεηνςεθία απάληεζε 

όηη πξέπεη λα αθαηξεζεί (πίλαθαο 2). Από ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ όηη πξέπεη λα 

αθαηξεζεί θάπνην κάζεκα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πηζηεύεη όηη πξέπεη λα αθαηξεζνύλ 

νη ινγνηερλίεο θαη ακέζσο κεηά ε δεύηεξε μέλε γιώζζα. ηελ εξώηεζε «πηζηεύεηε 

όηη πξέπεη λα πξνζηεζεί θάπνην κάζεκα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζαο» ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη δελ πξέπεη λα πξνζηεζεί (πίλαθαο 2). ηελ 

εξώηεζε «ηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνλ πξνκεζεύεζηε εγθαίξσο» πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

κηζνύο θνηηεηέο απάληεζαλ όηη δελ ηνλ πξνκεζεύνληαη εγθαίξσο (πίλαθαο 2). 

Γξακκαηεία ηελ εξώηεζε «πόζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηαη πσο είλαη νη 

παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθώλ ησλ θνηηεηώλ» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη δελ είλαη θαζόινπ 

απνηειεζκαηηθέο νη ππεξεζίεο. ηελ εξώηεζε «πόζν απνηειεζκαηηθό είλαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ 

θνηηεηώλ» πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ζεσξνύλ όηη δελ 

είλαη θαζόινπ απνηειεζκαηηθό (πίλαθαο 1). 

Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηελ εξώηεζε «γλσξίδεηε αλ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ην ηκήκα ζαο ζηελ Διιάδα» ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό δήισζε όηη γλσξίδεη. ηελ εξώηεζε «ζεσξείηαη όηη πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα» ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δήισζε όηη 

πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα. ηελ εξώηεζε «γλσξίδεηε αλ ππάξρνπλ 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ην ηκήκα ζαο ζην εμσηεξηθό» 

νη κηζνί θνηηεηέο απάληεζαλ όηη γλσξίδνπλ θαη νη άιινη κηζνί όηη δελ γλσξίδνπλ. 

ηελ εξώηεζε «ζα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα» ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε όηη ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη (πίλαθαο 2). Από 

ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ όηη ζα ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην 

κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (56,4%) επηζπκεί λα 

παξαθνινπζήζεη ζηελ Διιάδα. 



3. σμπεράζμαηα 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

κειεηώληαο ηα απνηειέζκαηα, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – αδξνκεξώο πεξηγξαθόκελα – δελ αλαδεηθλύνπλ 

ηδηαίηεξα αθξαίεο ηάζεηο, ζηάζεηο, απόςεηο θαη θαηαζηάζεηο. Αληηζέησο, πιελ 

αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ – όπσο ιόγνπ ράξε ζηελ εξώηεζε γηα ηελ ύπαξμε 

κεηαπηπρηαθώλ επηινγώλ – ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηώλ θπξηαξρεί ε επηινγή 

«κέηξηα, κέηξηνο –α -ν». 

Σα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα –έηζη όπσο ηα θαηαγξάςακε- είλαη ηα εμήο: από ηηο 

απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ δηαθαίλεηαη ε ηάζε ελαζρόιεζεο κε ηελ ηερλνινγία θαη 

επηβεβαηώλεη ηνλ ηίηιν ηεο θνηλσλίαο σο «θνηλσλίαο ηεο πιεξνθόξεζεο», ζηελ νπνία 

ε πξόζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο παίδεη εμέρνληα ξόιν. Γεισηηθό ηνπ σο άλσ 

ζπκπεξάζκαηνο είλαη ε πνιύ θαιή γλώζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ζηελ ρξήζε Ζ/ Τ, 

ηελ νπνία ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη λα έρνπλ νη ζπνπδαζηέο πνπ 

εξσηήζεθαλ. Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο ε δεύηεξε θαηεύζπλζε ηεο 

ζρνιήο, απηή ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο, έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο 

θαηεύζπλζεο ηεο θιαζηθήο Βηβιηνζεθνλνκίαο ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζε 

εξώηεζε γηα ηα καζήκαηα πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ ζπνπδαζηώλ νθείινπλ λα 

αθαηξεζνύλ. Όια ηα παξαπάλσ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ 

ηκήκαηνο. Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ε αληαπόθξηζε ηνπ πιήζνπο ησλ καζεκάησλ 

ζηηο αλάγθεο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεσξνύληαη κε ηθαλνπνηεηηθά. Ζ εηθόλα πνπ 

απνηππώλεηαη, θάλεη εκθαλή ηελ αλάγθε ησλ ζπνπδαζηώλ γηα καζήκαηα, ηα νπνία ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηνπο λένπο ξόινπο ηνπ επαγγέικαηνο, όπσο ηνπο 

ππαγνξεύνπλ νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. 

Δληνύηνηο, παξόιν πνπ ζεσξείηαη αλαγθαία ε κεηαηόπηζε ζηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ 

βηβιηνζεθνλόκσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο, παξόιν πνπ απηέο νη λέεο απαηηήζεηο νξίδνληαη από κία «θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο» ζηελ νπνία δηθαησκαηηθά νη απόθνηηνη ζρνιώλ Βηβιηνζεθνλνκίαο 

θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ζεσξνύληαη αξκόδηνη λα επηηειέζνπλ θάπνην έξγν, 

ζεζκηθά, λνκνζεηηθά θαη θνηλσληθά θσιύκαηα απνηεινύλ ηξνρνπέδε ζηελ βειηίσζε 

θαη ηελ πξόνδν ησλ αληίζηνηρσλ ζπνπδώλ. Ζ αλάγθε θάιπςεο απηήο ηεο 

αζπκκεηξίαο απνηππώλεηαη ζηελ ηειεπηαία ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

όπνπ νη ζπνπδαζηέο εθδειώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ 

ηνπο ζε έλα κεηαπηπρηαθό επίπεδν θαη ηαπηνρξόλσο ηελ αλάγθε ύπαξμεο 

πεξηζζόηεξσλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία ζα κπνξνύλ λα έρνπλ 

πξόζβαζε θαη εληόο ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ. Με ηηο απαληήζεηο ηνπο απηέο 

απνηππώλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ όηαλ επηζπκνύλ –γηαηί δειώλνπλ 

πσο ην επηζπκνύλ– λα ζπλερίζνπλ θαη λα δηεπξύλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 1 

 KΑΘΟΛΟΤ/ 

ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟ 

ΛΙΓΟ/ ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 

ΜΔΣΡΙΑ ΠΟΛΤ/ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ/ 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

17,9% 16,4% 23,9% 27,6% 14,2% 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 
- 1,5% 3,7% 10,4% 84,3% 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΗ 

ΔΡΓΑΗΔ/ ΑΚΖΔΗ 
3,7% 3,0% 13,4% 35,8% 44,0% 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΝΧΖ 

ΑΓΓΛΗΚΧΝ 
1,5% 9,7% 27,6% 46,3% 14,9% 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΝΧΖ 

ΓΑΛΛΗΚΧΝ/ 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΧΝ 

22,4% 32,1% 30,6% 12,7% 2,2% 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΝΧΖ Ζ/Τ 0,7% 5,2% 26,9% 42,5% 24,6% 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΖ ΣΟΥΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 
13,4% 15,7% 53,0% 15,7% 2,2% 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΛΖ 8,2% 27,6% 47,8% 14,2% 2,2% 

ΔΓΚΑΗΡΖ ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ 

16,4% 20,1% 37,3% 17,9% 8,2% 

ΚΤΡΗΟ ΒΗΒΛΗΟ/ 

ΖΜΔΗΧΔΗ 
35,1% 24,6% 27,6% 10,4% 2,2% 

ΔΓΚΑΗΡΖ ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΘΔΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 
3,7% 9,0% 44,0% 33,6% 9,7% 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
3,7% 11,9% 35,1% 36,6% 12,7% 

ΔΤΡΔΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ ΣΖ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

5,2% 18,7% 45,5% 23,9% 6,7% 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΑΠΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 
6,7% 23,1% 46,3% 19,4% 4,5% 

ΔΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΑ 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ  

9,0% 26,1% 40,3% 17,2% 7,5% 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΔΙΜΔΝΟΥ 

ΓΙΓΑΣΚΑΛΙΑΣ 

11,9% 17,9% 32,1% 29,1% 9,0% 



ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΛΖ 

ΑΠΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

3,7% 27,6% 47,8% 19,4% 1,5% 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΑΠΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

20,9% 23,1% 38,1% 15,7% 2,2% 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ 

ΔΝΝΟΗΧΝ ΑΠΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  ΜΔ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

11,25 23,9% 32,8% 29,9% 2,2% 

ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

ΑΠΟ ΦΟΗΣΖΣΔ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 

ΚΡΗΖ ΣΟΤ 

13,4% 20,1% 38,8% 22,4% 5,2% 

ΤΝΔΠΔΗΑ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΣΗ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ 

6,0% 22,4% 32,1% 30,6% 9,0% 

ΠΟΟ ΠΡΟΗΣΟΗ ΔΗΝΑΗ ΟΗ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΣΟΤ 

ΦΟΗΣΖΣΔ 

11,2% 23,9% 44,8% 14,9% 4,5% 

ΧΡΔ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΦΟΗΣΖΣΔ 

53,7% 19,4% 14,2% 9,0% 3,7% 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 
20,9% 16,4% 39,6% 16,4% 6,7% 

ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 
11,9% 12,7% 29,1% 18,7% 27,6% 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ 

ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΣΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΧΝ 

ΧΡΧΝ 

47,0% 19,4% 23,9% 9,0% 0,7% 

ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
20,9% 26,9% 34,3% 12,7% 5,2% 

ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΛΤΦΖ 

ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΑ  

ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

7,5% 26,9% 44,0% 15,4% 2,2% 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

9,0% 21,6% 32,8% 20,1% 16,4% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 25,4% 25,4% 33,6% 14,9% 0,7% 



ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 

ΠΛΖΘΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ  ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΤΓΧΝ 

23,9% 27,6% 28,4% 17,9% 2,2% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

33,6% 22,4% 21,6% 17,2% 5,2% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΧΡΑΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

53,0% 19,4% 20,1% 6,0% 1,5% 

 

Πίνακας 2 

 ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΞΔΡΩ 

ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΠΧ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΑΦΑΗΡΔΘΔΗ ΚΑΠΟΗΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

Α 

64,2% 21,6% 14,2% 

ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΠΧ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΠΡΟΣΔΘΟΤΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

Α 

11,9% 60,4% 27,6% 

ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Α ΣΟΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΔΣΔ 

ΔΓΚΑΗΡΧ 

28,4% 54,5% 15,7% 

ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΑΝ 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΥΔΣΗΚΟ 

ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Α 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

62,7% 35,1% 2,2% 

ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΟΣΗ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

80,6% 15,7% 2,2% 

ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΑΝ 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΥΔΣΗΚΟ 

ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Α ΣΟ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

50,0% 47,8% 2,2% 



ΘΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΔΣΔ 

ΚΑΠΟΗΟ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

68,7% 29,1% 2,2% 
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