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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Μεκοδολογία

Είδοσ ζρευνασ: Ποςοτικι

Μζκοδοσ διεξαγωγισ: Τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ μζςω CATI

Δείγμα: 200 απόφοιτοι εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ
μόρφωςθσ ςτο εξωτερικό, θλικίασ 25-35 χρονϊν.

Δειγματολθψία: Τυχαία δειγματολθψία από βάςθ δεδομζνων τθσ
εταιρείασ. Χριςθ ερωτιςεων με φίλτρα για εντοπιςμό ατόμων
με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν ζρευνα.

Ερωτθματολόγιο: Ετοιμάςτθκε από τθ CYMAR και εγκρίκθκε από τον πελάτθ

Διεξαγωγι ςυνεντεφξεων: 03/05/2010-07/05/2010

Ανάκεςθ ζργου: Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιςτθμίου Κφπρου

Εκτζλεςθ ζργου: CYMAR Market Research Ltd.

Παρατθριςεισ: Στθν παροφςα ζκκεςθ αποτελεςμάτων παρουςιάηονται
ςυγκρίςεισ με τα αποτελζςματα ζρευνασ μεταξφ αποφοίτων
του Πανεπιςτθμίου Κφπρου που διεξιχκθ τον Νοζμβριο του
2009. Κατά τθ ςφγκριςθ, από τα αποτελζςματα μεταξφ
αποφοίτων του ΠΚ εξαιροφνται οι απόφοιτοι επιςτθμϊν
αγωγισ που εργοδοτοφνται ςτο δθμόςιο τομζα.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Συνοπτικά αποτελζςματα 

Θ Ελλάδα είναι θ πιο δθμοφιλισ χϊρα ςπουδϊν για πρϊτο πτυχίο (48% των απόφοιτων) και ακολουκεί θ Αγγλία όπου ζχει ςπουδάςει το
30% των απόφοιτων του δείγματοσ.

Θ γενικι ικανοποίθςθ των αποφοίτων από το επίπεδο ςπουδϊν, όςον αφορά το πρϊτο πτυχίο, παρουςιάηεται αρκετά ψθλι με τθ μζςθ
τιμι να ανζρχεται ςτο 4,43 ςε μια πενταςκελι κλίμακα, όπου το 1 αντιςτοιχεί ςε «κακόλου» και το 5 ςε «πάρα πολφ ικανοποιθμζνοσ».
*ανζρχεται ςε 4,36 μεταξφ αποφοίτων ΠΚ+

Ζνασ ςτουσ δφο απόφοιτουσ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςτο εξωτερικό ζχει ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του για μεταπτυχιακό δίπλωμα. Από τα
άτομα που δεν ζχουν ςυνεχίςει, το 47% ςκζφτεται να ςυνεχίςει ςτο μζλλον, ενϊ το 53% αποκλείει τθν πικανότθτα να παρακολουκιςει
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.

Θ Αγγλία είναι θ πιο δθμοφιλισ χϊρα ςπουδϊν για μεταπτυχιακό, τόςο μεταξφ ατόμων που ζχουν ιδθ τελειϊςει το μεταπτυχιακό τουσ,
όςο και μεταξφ ατόμων που ςκζφτονται να το κάνουν ςτο μζλλον. Θ Κφπροσ είναι θ δεφτερθ ςε προτίμθςθ χϊρα.

Εάν ζπρεπε να επιλζξουν, επτά ςτουσ δζκα απόφοιτουσ κα επζλεγαν και πάλι κάποιο πανεπιςτιμιο ςτθν ίδια χϊρα που φοίτθςαν και
πριν. Οι απόφοιτοι πανεπιςτθμίων ςτθν Αγγλία βρίςκουν πιο πικανό να επζλεγαν και πάλι κάποιο πανεπιςτιμιο αυτισ τθσ χϊρασ (ΜΟ
4,48) από ότι οι απόφοιτοι πανεπιςτθμίων ςτθν Ελλάδα (ΜΟ 3,43).

Μεταξφ των επιλογϊν πανεπιςτθμίου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, το 29% του δείγματοσ ζλαβε το Πανεπιςτιμιο Κφπρου υπόψθ. Αυτά τα
άτομα δεν φοίτθςαν τελικά ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου, κυρίωσ λόγω του ότι δεν ζγιναν αποδεκτοί (51%) και του ότι το Πανεπιςτιμιο
Κφπρου δεν πρόςφερε τον κλάδο ςπουδϊν που τουσ ενδιζφερε (18%). Ανάμεςα ςτουσ απόφοιτουσ που δεν ζλαβαν μεταξφ των επιλογϊν
τουσ το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, θ πλειοψθφία (34%) ικελε τθν εμπειρία τθσ ηωισ ςτο εξωτερικό, ενϊ για το 30% ο κλάδοσ ςπουδϊν
ενδιαφζροντοσ δεν προςφερόταν από το Πανεπιςτιμιο Κφπρου.

Θ πλειοψθφία των αποφοίτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν πιςτεφει ότι το μεταπτυχιακό βοικθςε ςτθν επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ.
Εντοφτοισ, υπάρχει και ζνα ςθμαντικό ποςοςτό που ζχει αντίκετθ άποψθ. Θ μζςθ τιμι ςτθν πενταςκελι κλίμακα ανζρχεται ςτο 3,71 και
είναι μεταξφ των ςθμείων «αρκετά» και «κάπωσ» ςτθν κλίμακα.

Ζνασ ςτουσ τζςςερισ απόφοιτουσ που ζκαναν μεταπτυχιακό αναφζρει ότι είχε κακοδθγθκεί από κακθγθτζσ ι ςφμβουλουσ του
πανεπιςτθμίου όπου φοίτθςε για τθν επιλογι κζματοσ για το μεταπτυχιακό. Σθμαντικά περιςςότερα παρουςιάηονται τα άτομα που
αποφοίτθςαν πιο πρόςφατα και πιραν βοικεια από κακθγθτζσ ι ςφμβουλουσ από ότι τα άτομα που αποφοίτθςαν το 2005 ι νωρίτερα.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου

Θ πλειοψθφία του δείγματοσ πιςτεφει ότι τα πτυχία εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςτο εξωτερικό τυγχάνουν αναγνϊριςθσ και αποδοχισ από
τουσ εργοδότεσ ςτθν Κφπρο. Θ μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςτο 4,10 και υπερβαίνει ελαφρά το ςθμείο «αρκετά» τθσ κλίμακασ (είναι
ςθμαντικά χαμθλότερθ τθσ μζςθσ τιμισ που καταγράφεται μεταξφ αποφοίτων του ΠΚ (4,41)).

Συνοπτικά αποτελζςματα 

Περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ απόφοιτουσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα εργάηονται ςτον ιδιωτικό τομζα (55%), ενϊ το 23%
απαςχολείται ςτο δθμόςιο. Αντίκετα, θ πλειοψθφία των απόφοιτων του Πανεπιςτθμίου Κφπρου εργάηεται ςτο δθμόςιο τομζα (42%) και
το 30% εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα.

Τρεισ ςτουσ δζκα απόφοιτουσ κα επζλεγαν άλλο κλάδο ςπουδϊν εάν είχαν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν και πάλι.

Τα τρία τζταρτα των αποφοίτων πιςτεφουν ότι οι ςπουδζσ για πρϊτο πτυχίο ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα ςτο εξωτερικό τουσ βοικθςαν
ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ. Θ μζςθ τιμι ανζρχεται ςτο 3,83 και βρίςκεται πολφ κοντά ςτο ςθμείο «αρκετά» τθσ κλίμακασ (υπερβαίνει
οριακά τθν μζςθ τιμι που καταγράφθκε μεταξφ αποφοίτων του ΠΚ (3,74)).

Θ προςωπικι επίςκεψθ ςτο πανεπιςτιμιο αποτελεί τθν κυριότερθ πθγι πλθροφοριϊν για το κζμα του μεταπτυχιακοφ και το διαδίκτυο
τθ δεφτερθ κυριότερθ πθγι πλθροφοριϊν. Όςον αφορά τθν επιλογι πανεπιςτθμίου, θ πρϊτθ πθγι πλθροφοριϊν είναι το διαδίκτυο και
ακολοφκωσ θ προςωπικι επίςκεψθ ςτο πανεπιςτιμιο.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου

Προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
εξωτερικό
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Χϊρα απόκτθςθσ πρϊτου πτυχίου

Ερ1. Σε ποια χϊρα φοιτιςατε για το πρϊτο ςασ πτυχίο; 

Θ Ελλάδα και θ Αγγλία είναι οι πιο δθμοφιλείσ χϊρεσ για προπτυχιακζσ
ςπουδζσ μεταξφ των ατόμων που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα.

Μεταξφ των αποφοίτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα, το 48% ζχουν
ςπουδάςει για το πρϊτο τουσ πτυχίο ςτθν Ελλάδα και 30% ζχουν
φοιτιςει ςτθν Αγγλία.

Ζνα 9% των απόφοιτων ζχουν ςυμπλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ για το
πρϊτο τουσ πτυχίο ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ. Μικρότερα
ποςοςτά αποφοίτων ζχουν ςπουδάςει ςε Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ενδεικτικά,
ζνα 3% φοίτθςε ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα ςτθν Ουγγαρία, αντίςτοιχα
ζνα 2% ςτθ Γαλλία και Βουλγαρία, και αντίςτοιχα ζνα 1% ςτθ Γερμανία,
ςτθν Λταλία και ςτθν Τςεχία.

Στον Καναδά ζχει ςπουδάςει το 1% των απόφοιτων, ενϊ ζνα 4% του
δείγματοσ ζχει φοιτιςει ςε άλλεσ χϊρεσ εκτόσ των προαναφερκζντων.

Βάςθ: Όλο το δείγμα

48%

30%

9%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

4%

Ελλάδα

Αγγλία

Θνωμζνεσ πολιτείεσ

Ουγγαρία

Γαλλία

Βουλγαρία

Γερμανία

Λταλία

Τςεχία

Καναδά

Άλλθ χϊρα
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου

17%

12%

8%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

7%

Δθμόςια Διοίκθςθ και 
Διοίκθςθ…

Οικονομικά

Κοινωνικζσ και Πολιτικζσ 
Επιςτιμεσ

Πλθροφορικι

Μακθματικά και Στατιςτικι

Λςτορία και Αρχαιολογία

Επιςτιμων τθσ Αγωγισ –
Δθμοτικι Εκπαίδευςθ

Βυηαντινζσ και Νεοελλθνικζσ 
Σπουδζσ

Κλαςςικζσ Σπουδζσ και 
Φιλοςοφία

Αγγλικι γλϊςςα και 
Λογοτεχνία

Τοφρκικζσ Σπουδζσ

Χθμεία

Επιςτιμων τθσ Αγωγισ –
Προδθμοτικι Εκπαίδευςθ

Φυςικι

Ψυχολογία

Άλλα

Απόφοιτοι ΠΚ, 
εξαιρουμζνων 
δαςκάλων 
δθμοςίου

Προπτυχιακόσ κλάδοσ ςπουδϊν

Ερ.2 Ποιοσ ιταν ο κλάδοσ ςπουδϊν ςασ ςτο πρϊτο ςασ πτυχίο;

12%

12%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

21%

Οικονομικά

Δθμόςια Διοίκθςθ και 
Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Κοινωνικζσ και Πολιτικζσ 
Επιςτιμεσ

Επιςτιμων τθσ Αγωγισ –
Δθμοτικι Εκπαίδευςθ

Νομικι

Μάρκετινγκ

Πλθροφορικι

Ψυχολογία

Μθχανολογία και 
καταςκευαςτικι

Μθχανολογία Μθχανικϊν 
και Παραγωγισ

Αρχιτεκτονικι

Επιςτθμϊν φυςικισ 
αγωγισ

Λςτορία και Αρχαιολογία

Λατρικι/ Φαρμακευτικι

Πολιτικι μθχανικι/ 
Μθχανικι περιβάλλοντοσ

Άλλα

Απόφοιτοι 
ιδρυμάτων ςτο 
εξωτερικό

Οι απόφοιτοι εξωτερικοφ ζχουν 
περιςςότερεσ επιλογζσ ςε 

ςχζςθ με τουσ 
προςφερόμενουσ κλάδουσ 

ςπουδϊν (από ότι οι φοιτθτζσ 
του ΠΚ). Ενδεικτικό είναι ότι 

ζνα ςυγκριτικά ψθλό ποςοςτό 
(21%) κατανζμεται μεταξφ 

μεγάλου αρικμοφ κλάδων οι 
οποίοι δεν ςυγκεντρϊνουν από 

μόνοσ του ο κάκε ζνασ 
ςθμαντικό αρικμό αναφορϊν. 

Οι πιο δθμοφιλείσ κλάδοι 
ςπουδϊν μεταξφ αποφοίτων 

ξζνων πανεπιςτθμίων είναι τα 
Οικονομικά και θ Δθμόςια 
Διοίκθςθ. Ακολουκοφν οι 
Κοινωνικζσ και Πολιτικζσ 

Επιςτιμεσ, οι Επιςτιμεσ τθσ 
Αγωγισ και θ Νομικι.

Οι απόφοιτοι ΠΚ ςτθν 
πλειοψθφία τουσ 

ςποφδαςαν Δθμόςια 
Διοίκθςθ για προπτυχιακό, 

ενϊ ζνα ςθμαντικό 
ποςοςτό ςποφδαςε 

Οικονομικά.  Αρκετοί 
απόφοιτοι επζλεξαν το ΠΚ 

για να ςπουδάςουν 
Κοινωνικζσ και Πολιτικζσ 
Επιςτιμεσ, Πλθροφορικι 

και Μακθματικά και 
Στατιςτικι.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Ικανοποίθςθ από επίπεδο ςπουδϊν

Ερ.3 Πόςο ικανοποιθμζνοι μείνατε από το επίπεδο ςπουδϊν ςασ όςον αφορά τα κζματα που αφοροφν το πτυχίο ςασ; 

4,43

Κατανομι 
απαντιςεων

Μζςθ τιμι 
αξιολόγθςθσ

Κακόλου Όχι και τόςο Κάπωσ Αρκετά Πάρα πολφ

4,36

Κακόλου Κάπωσ Πάρα πολφ

Βάςθ: Απόφοιτοι ΠΚ, εκτόσ δαςκάλων δθμοςίου

53% 41% 3% 2%2%

Πάρα πολφ ικανοποιθμζνοσ Αρκετά ικανοποιθμζνοσ Κάπωσ ικανοποιθμζνοσ Όχι και τόςο ικανοποιθμζνοσ Κακόλου ικανοποιθμζνοσ

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Περιςςότεροι από εννζα ςτουσ δζκα δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι από το
επίπεδο ςπουδϊν για το πρϊτο τουσ πτυχίο (53% πάρα πολφ, 41% αρκετά),
ενϊ μόλισ 7% δθλϊνει περιοριςμζνα ι χαμθλά επίπεδα ικανοποίθςθσ.

Θ ψθλι ικανοποίθςθ των απόφοιτων από το επίπεδο ςπουδϊν φαίνεται και
από τθ μζςθ τιμι που ανζρχεται ςτο 4.43 και που πλθςιάηει το μζγιςτο
βακμό αξιολόγθςθσ ςτθν πενταςκελι κλίμακα. Θ μζςθ τιμι αυτι βρίςκεται
περίπου ςτο ίδιο επίπεδο με τθν αντίςτοιχθ μζςθ τιμι ικανοποίθςθσ των
απόφοιτων Πανεπιςτθμίου Κφπρου.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Ικανοποίθςθ από επίπεδο ςπουδϊν

4,31

4,29

4,59

4,37

4,47

4,56

4,51

4,25

4,25

4,50

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Μζςα από τθ δθμογραφικι ανάλυςθ δεν
παρατθροφνται ζντονεσ διαφορζσ ανάμεςα
ςτισ υποομάδεσ του δείγματοσ.

Οι απόφοιτοι θλικίασ 31 χρονϊν και άνω και οι
απόφοιτοι που ζχουν ςυμπλθρϊςει τισ
ςπουδζσ προπτυχιακοφ μζχρι το 2005
παρουςιάηονται κάπωσ περιςςότερο
ικανοποιθμζνοι από τα νεαρότερα άτομα μζχρι
30 χρονϊν και άτομα που ζχουν αποφοιτιςει
μετά το 2005.

Κάπωσ πιο ικανοποιθμζνοι παρουςιάηονται οι
απόφοιτοι τθσ Αγγλίασ ςε ςφγκριςθ με τουσ
απόφοιτουσ τθσ Ελλάδασ.

Ερ.3 Πόςο ικανοποιθμζνοι μείνατε από το επίπεδο ςπουδϊν ςασ όςον αφορά τα κζματα που αφοροφν το πτυχίο ςασ; 

Βάςθ: Όλο το δείγμα
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Ορκότθτα επιλογισ πανεπιςτθμίου

46% 25% 11% 9% 10%

Πάρα πολφ πικανό Αρκετά πικανό Κάπωσ πικανό Όχι και τόςο πικανό Κακόλου πικανό

Ερ.5 Αν κα αρχίηατε ςιμερα τισ ςπουδζσ ςασ για το πρϊτο ςασ πτυχίο πόςο πικανό κα ιταν να επιλζγατε και πάλι κάποιο πανεπιςτιμιο τθσ/ του…

Το ψθλό επίπεδο ικανοποίθςθσ με το επίπεδο προπτυχιακϊν ςπουδϊν
αντανακλάται και ςτθν πρόκεςθ των απόφοιτων να επζλεγαν και πάλι κάποιο
πανεπιςτιμιο τθσ ίδιασ χϊρασ. Αν είχαν και πάλι επιλογι, επτά ςτουσ δζκα
απόφοιτουσ κα επζλεγαν και πάλι πανεπιςτιμιο τθσ ίδιασ χϊρασ (46% πάρα
πολφ πικανό, 25% αρκετά πικανό). Παράλλθλα, 11% δθλϊνει ότι κα ιταν
κάπωσ πικανό να επζλεγε και πάλι τθν ίδια χϊρα. Αντίκετα, ζνασ ςτουσ δζκα
δθλϊνει πωσ δεν κα ιταν και τόςο πικανό ι κακόλου πικανό να επιλζξει ξανά
τθν ίδια χϊρα.

Θ μζςθ τιμι ςτθν πενταςκελι κλίμακα ανζρχεται ςτο 3.90 και βρίςκεται κοντά
ςτο «αρκετά πικανόν» ςθμείο τθσ κλίμακασ αξιολόγθςθσ. Καταγράφεται όμωσ
ςθμαντικά χαμθλότερθ από αυτιν των αποφοίτων του ΠΚ.

Βάςθ: Όλο το δείγμα

3,90

Κατανομι 
απαντιςεων

Μζςθ τιμι 
αξιολόγθςθσ

Κακόλου Όχι και τόςο Κάπωσ Αρκετά Πάρα πολφ

4,31

Κακόλου Κάπωσ Πάρα πολφ

Βάςθ: Απόφοιτοι ΠΚ, εκτόσ δαςκάλων δθμοςίου
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου

3,72

3,80

4,05

3,74

4,02

3,91

4,13

3,58

3,43

4,48

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Μζςα από τθ δθμογραφικι ανάλυςθ παρατθρείται ότι θ
μικρότερθ θλικιακι ομάδα αποφοίτων ςε κάπωσ
χαμθλότερο βακμό κα ςκεφτόταν και πάλι μεταξφ
πικανϊν επιλογϊν κάποιο πανεπιςτιμιο τθσ χϊρασ
ςπουδϊν προπτυχιακοφ.

Θ πρόκεςθ επιλογισ και πάλι κάποιου πανεπιςτθμίου
τθσ χϊρασ που ςποφδαςαν για το πρϊτο τουσ πτυχίο
καταγράφεται κάπωσ χαμθλότερθ μεταξφ των ανδρϊν.

Μεταξφ των απόφοιτων του δείγματοσ, τα άτομα που
ςυμπλιρωςαν τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ μετά το 2005
δθλϊνουν πωσ κα ιταν λιγότερο πικανό να επιλζξουν
κάποιο πανεπιςτιμιο τθσ χϊρασ που ςποφδαςαν.

Θ πικανότθτα επιλογισ κάποιου πανεπιςτθμίου ςτθ
χϊρα που απόκτθςαν το πρϊτο τουσ πτυχίου
παρουςιάηεται πολφ μεγαλφτερθ μεταξφ των ατόμων
που ςποφδαςαν ςτθν Αγγλία ςε ςφγκριςθ με τα άτομα
που ςποφδαςαν ςτθν Ελλάδα.

Ερ.5 Αν κα αρχίηατε ςιμερα τισ ςπουδζσ ςασ για το πρϊτο ςασ πτυχίο πόςο πικανό κα ιταν να επιλζγατε και πάλι κάποιο πανεπιςτιμιο τθσ/ του…

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Ορκότθτα επιλογισ πανεπιςτθμίου
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Επιλογι άλλου κλάδου ςπουδϊν

Μδιο κλάδο
70%

Άλλο κλάδο
31%

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Εάν είχαν τθν ευκαιρία να επιλζξουν
και πάλι κλάδο για τισ ςπουδζσ τουσ,
επτά ςτουσ δζκα αποφοίτουσ
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του
εξωτερικοφ κα επζλεγαν τον ίδιο
κλάδο που ακολοφκθςαν και πριν.

Τρεισ ςτουσ δζκα απόφοιτουσ όμωσ
δθλϊνουν ότι κα επζλεγαν άλλο
κλάδο.

Κα ιταν πιο πικανό να επιλζξουν άλλο κλάδο οι απόφοιτοι από τα ακόλουκα τμιματα:
• Γλϊςςεσ (56% άλλο κλάδο)
• Δθμόςια Διοίκθςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων (49% άλλο κλάδο)
• Φυςικζσ επιςτιμεσ (33% άλλο κλάδο)
• Μακθματικά και Στατιςτικι (33% άλλο κλάδο)
• Ιατρικι/ Φαρμακευτικι (33% άλλο κλάδο)

Κα ιταν λιγότερο πικανό να επιλζξουν άλλο κλάδο οι απόφοιτοι από τα ακόλουκα τμιματα:
• Οικονομικά (21% άλλο κλάδο)
• Πλθροφορικι (13% άλλο κλάδο)

Ερ.4 Αν μποροφςατε να επιλζξετε και πάλι κλάδο κα επιλζγατε τον ίδιο κλάδο ι κα προτιμοφςατε κάποιον άλλο; 13



Πανεπιςτιμιο Κφπρου Επιλογι άλλου κλάδου ςπουδϊν

81%

72%

63%

63%

75%

59%

70%

75%

71%

70%

19%

28%

38%

37%

26%

41%

31%

25%

29%

30%

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Ερ.4 Αν μποροφςατε να επιλζξετε και πάλι κλάδο κα επιλζγατε τον ίδιο κλάδο ι κα προτιμοφςατε κάποιον άλλο;

Σφμφωνα με τθ δθμογραφικι ανάλυςθ, θ μικρότερθ
θλικιακι ομάδα αποφοίτων παρουςιάηεται πιο
ευχαριςτθμζνθ με τον κλάδο ςπουδϊν του
προπτυχιακοφ. Αντίκετα, οι απόφοιτοι 31 χρονϊν και
άνω, εάν είχαν τθν ευκαιρία κα επζλεγαν άλλο κλάδο
ςπουδϊν (38%), ςε διπλάςιο ποςοςτό από ότι οι
απόφοιτοι μζχρι 25 χρονϊν (19%).

Περιςςότεροι άνδρεσ κα ςποφδαηαν άλλο κλάδο για το
πτυχίο τουσ αν κα μποροφςαν να επιλζξουν τϊρα, ςε
ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ (37% ζναντι 26%, αντίςτοιχα).

Θ πικανότθτα επιλογισ του ίδιου κλάδου προπτυχιακϊν
ςπουδϊν παρουςιάηεται μεγαλφτερθ μεταξφ των ατόμων
που αποφοίτθςαν μετά το 2005 ςε ςφγκριςθ με τα άτομα
που αποφοίτθςαν νωρίτερα.

Θ χϊρα ςπουδϊν δεν φαίνεται να παίηει ρόλο ςτθν
πικανότθτα προτίμθςθσ άλλου κλάδου ςτο παρόν ςτάδιο.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Επιλογι ΠΚ για ςπουδζσ

Ναι
29%

Όχι
72%

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Κατά τθν επιλογι πανεπιςτθμίου, τρεισ
ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ ζλαβαν υπόψθ
μεταξφ των επιλογϊν για το προπτυχιακό
τουσ το Πανεπιςτιμιο Κφπρου.

Αντικζτωσ, επτά ςτουσ δζκα αποφοίτουσ
ιδρυμάτων του εξωτερικοφ δεν είχαν
ςυμπεριλάβει το Πανεπιςτιμιο Κφπρου
ςτισ επιλογζσ για το προπτυχιακό τουσ.

Δεν ζλαβαν υπόψθ μεταξφ των επιλογϊν για τισ ςπουδζσ τουσ το ΠΚ, περιςςότερο οι απόφοιτοι από
τα ακόλουκα τμιματα:
• Ιατρικι/ Φαρμακευτικι (83%)
• Πολυτεχνικι (77%)
• Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ (77%)

Ζλαβαν μεταξφ των επιλογϊν για τισ ςπουδζσ τουσ το ΠΚ, περιςςότερο οι απόφοιτοι από τα
ακόλουκα τμιματα:
• Φιλοςοφικι (50%)
• Επιςτιμεσ αγωγισ (47%)

Ερ.6 Κατά τθν επιλογι πανεπιςτθμίου για τισ ςπουδζσ ςασ, λάβατε μεταξφ των επιλογϊν ςασ το Πανεπιςτιμιο Κφπρου; 15



Πανεπιςτιμιο Κφπρου Μθ επιλογι ΠΚ για ςπουδζσ

51%

18%

16%

11%

2%

2%

2%

Ο ερωτϊμενοσ δεν κατάφερε να 
γίνει αποδεκτόσ

Δεν πρόςφερε τον κλάδο ςπουδϊν 
ενδιαφζροντοσ

Ικελε τθν εμπειρία τθσ ηωισ ςτο 
εξωτερικό

Επζλεξε χϊρα με ψθλότερο 
επίπεδο διδαςκαλίασ

Επζλεξε πανεπιςτιμιο με 
ψθλότερο επίπεδο διδαςκαλίασ

Προτροπι γονζων/ φίλων

Λόγω γλϊςςασ
Βάςθ: Όςοι ζλαβαν υπόψθ 
το ΠΚ για ςπουδζσ 

Μεταξφ όςων ζλαβαν υπόψθ το ΠΚ, ο κυριότεροσ λόγοσ για τον οποίο δεν φοίτθςαν ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου είναι επειδι δεν ζγιναν
αποδεκτοί (51%). Οι επόμενοι ςθμαντικότεροι λόγοι είναι ότι ο ςχετικόσ κλάδοσ ςπουδϊν δεν προςφερόταν (18%) και θ προτίμθςθ απόκτθςθσ
εμπειρίασ τθσ ηωισ ςτο εξωτερικό (16%). Ζνα 11% επζλεξε κάποια χϊρα θ οποία πιςτεφει ότι προςφζρει ψθλότερο επίπεδο διδαςκαλίασ.

Μεταξφ όςων δεν ζλαβαν υπόψθ το ΠΚ, οι κφριοι λόγοι για τθ ςτάςθ αυτι είναι θ επικυμία για εμπειρία τθσ ηωισ ςτο εξωτερικό (34%) και ότι
το ΠK δεν προςφζρει τον κλάδο που τουσ ενδιζφερε. Παράλλθλα όμωσ παρατθρείται ότι 13% δεν ζλαβε υπόψθ το ΠΚ διότι είχε ψθλά κριτιρια
ειςδοχισ .

Ερ.7α Γιατί δεν ςπουδάςατε ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου τελικά;
Ερ.7β Γιατί δεν λάβατε υπόψθ το Πανεπιςτιμιο Κφπρου;

34%

30%

13%

5%

4%

4%

3%

3%

1%

Ικελε τθν εμπειρία τθσ ηωισ
ςτο εξωτερικό

Δεν πρόςφερε τον κλάδο 
ςπουδϊν…

Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου είχε 
ψθλά κριτιρια ειςδοχισ

Επζλεξε πανεπιςτιμιο με 
ψθλότερο επίπεδο διδαςκαλίασ

Επζλεξε χϊρα με ψθλότερο 
επίπεδο διδαςκαλίασ

Ηοφςα ςε άλλθ χϊρα

Οι τίτλοι ςπουδϊν εξωτερικοφ 
τυχαίνουν καλφτερθσ αναγν.

Λόγω γλϊςςασ

Προτροπι γονζων/ φίλων

Λόγοι που δεν ςποφδαςαν ςτο ΠΚ Λόγοι που δεν ζλαβαν υπόψθ το ΠΚ

Βάςθ: Όςοι δεν ζλαβαν 
υπόψθ το ΠΚ για ςπουδζσ
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου

Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ

Ναι
47%

Όχι 
54%

Ερ.9 Μετά το πρϊτο πτυχίο ςασ ςυνεχίςατε τισ ςπουδζσ ςασ για να αποκτιςετε μεταπτυχιακό δίπλωμα;
Ερ.10 Σκζφτεςτε να ςυνεχίςετε τισ μελλοντικζσ ςασ ςπουδζσ για να αποκτιςετε μεταπτυχιακό δίπλωμα;

Βάςθ: Όςοι δεν ζκαναν μεταπτυχιακόΒάςθ: Όλο το δείγμα

Ναι
47%

Όχι 
53%

Απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ Σκζψεισ για απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ

Σχεδόν ζνασ ςτουσ δφο (47%)
απόφοιτουσ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων
ςτο εξωτερικό ζχει ςυνεχίςει τισ
ςπουδζσ του για να αποκτιςει
μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Από τα άτομα που δεν ζχουν 
αποκτιςει μεταπτυχιακό δίπλωμα, 
το 47% ςκζφτεται να ςυνεχίςει 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
μζλλον.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ

63%

68%

66%

67%

66%

67%

68%

63%

32%

63%

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Ερ.9 Μετά το πρϊτο πτυχίο ςασ ςυνεχίςατε τισ ςπουδζσ ςασ για να αποκτιςετε μεταπτυχιακό δίπλωμα;

Ζντονθ διαφορά παρατθρείται ςε ςχζςθ 
με τθ χϊρα ςπουδϊν. Θ πλειοψθφία των 
απόφοιτων τθσ Αγγλίασ  ζχει ςυνεχίςει 

τισ ςπουδζσ για μεταπτυχιακό ςε 
ποςοςτό 63%. Το ποςοςτό αποφοίτων 
που φοίτθςαν ςτθν Ελλάδα για πτυχίο 

και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ, 
περιορίηεται ςε 32%.

Δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ 
μεταξφ των  υπόλοιπων δθμογραφικϊν 

ομάδων.

% που ζχει αποκτιςει 
μεταπτυχιακό
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου

68%

48%

33%

32%

58%

31%

38%

59%

54%

46%

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ

Ερ.10 Σκζφτεςτε να ςυνεχίςετε τισ μελλοντικζσ ςασ ςπουδζσ για να αποκτιςετε μεταπτυχιακό δίπλωμα;

Βάςθ: Όςοι δεν ζκαναν μεταπτυχιακό

Από τα άτομα που δεν ζχουν αποκτιςει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα, περιςςότερο πικανό να 
ςυνεχίςουν τισ μεταπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ ςτο 

μζλλον είναι τα άτομα μικρότερθσ θλικίασ. 
Ενδεικτικά, ζνασ ςτουσ τρεισ απόφοιτουσ άνω των 

31 χρονϊν προτίκεται να ακολουκιςει 
μεταπτυχιακό, ενϊ διπλάςιο ποςοςτό ατόμων 

μζχρι 25 χρονϊν ζχουν τζτοιεσ ςκζψεισ.

Κατά ςυνζπεια, τα  άτομα που αποφοίτθςαν μζχρι 
το 2005, είναι λιγότερο πικανόν να ςυνεχίςουν τισ 

μελλοντικζσ ςπουδζσ για τθν απόκτθςθ 
μεταπτυχιακοφ από ότι τα άτομα που 

ςυμπλιρωςαν το προπτυχιακό τουσ μετά το 2005. 
Ζξι ςτουσ δζκα απόφοιτουσ που ςυμπλιρωςαν το 

προπτυχιακό τουσ μετά το 2005 προτίκενται να 
ςυνεχίςουν για απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ, ενϊ το 

αντίςτοιχο ποςοςτό των ατόμων που αποφοίτθςαν 
μζχρι το 2005 δεν ξεπερνά το 38%. 

Όςον αφορά το φφλο των απόφοιτων, οι γυναίκεσ 
που ςκζφτονται να αποκτιςουν μεταπτυχιακό 
(58%) ξεπερνοφν κατά πολφ τουσ άνδρεσ που 

ςκζφτονται το ίδιο (32%).

% που προτίκεται να 
ακολουκιςει μεταπτυχιακό
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Χϊρα ςπουδϊν για μεταπτυχιακό

36%

32%

6%

6%

4%

2%

31%

46%

4%

2%

2%

3%

2%

2%

Αγγλία

Κφπροσ

Ελλάδα

Θνωμζνεσ 
Πολιτείεσ

Άλλθ χϊρα

Γερμανία

Γαλλία

Άλλθ Ευρωπαϊκι 
χϊρα

Τουρκία

Απόφοιτοι εξωτερικοφ

Απόφοιτοι ΠΚ, 
εξαιρουμζνων δαςκάλων 
δθμοςίου

Βάςθ: Όςοι ςκζφτονται να κάνουν μεταπτυχιακό

48%

23%

10%

5%

5%

4%

4%

36%

54%

5%

3%

2%

Αγγλία

Κφπροσ

Θνωμζνεσ 
Πολιτείεσ

Ελλάδα

Γαλλία

Άλλθ Ευρωπαϊκι 
χϊρα

Άλλθ χϊρα

Βάςθ: Όςοι ζκαναν μεταπτυχιακό

Ερ.11β Σε πανεπιςτιμιο ποιασ χϊρασ κα κζλατε να αποκτιςετε το μεταπτυχιακό ςασ δίπλωμα; 
Ερ.11α Σε ποια χϊρα αποκτιςατε το μεταπτυχιακό ςασ δίπλωμα; 

Θ Αγγλία είναι θ χϊρα προτίμθςθσ για 
περιςςότερουσ από το ζνα τρίτο των 

ερωτθκζντων που ςκζφτονται να 
κάνουν το μεταπτυχιακό τουσ ςτο 

μζλλον. Ζνα ίςο ςχεδόν ποςοςτό (32%), 
ςκζφτεται να φοιτιςει ςτθν Κφπρο για 
μεταπτυχιακό, ενϊ οι επιλογζσ άλλων 

χωρϊν είναι περιοριςμζνεσ.

Τθν Κφπρο προτιμοφν ςε μεγαλφτερο 
βακμό άτομα άνω των 30 χρονϊν, ενϊ 

τθν Αγγλία άτομα θλικίασ 26 με 30 
χρονϊν.

Σχεδόν ζνασ ςτουσ δφο απόφοιτουσ 
ξζνων ιδρυμάτων που ςυνζχιςαν για 

μεταπτυχιακό, ςυνζχιςαν ςτθν 
Αγγλία. Το 23% των αποφοίτων 

προτίμθςαν τθν Κφπρο. Ζνα 10% του 
δείγματοσ ζχει φοιτιςει ςτθν Αμερικι 

για μεταπτυχιακό ενϊ θ επιλογι 
άλλων χωρϊν για μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ιταν περιοριςμζνθ. 

Τθν Κφπρο προτίμθςαν ςε 
μεγαλφτερο βακμό για τισ 

μεταπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ τα 
άτομα θλικίασ μζχρι 25 χρονϊν, τα 

άτομα που ςποφδαςαν ςτθν Ελλάδα 
για το προπτυχιακό τουσ, κακϊσ και οι 

απόφοιτοι Οικονομικϊν.
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Συγκριτικά, οι απόφοιτοι του ΠΚ 
προτιμοφν ςε μεγαλφτερο βακμό τθν 

Κφπρο για μεταπτυχιακό.



Πανεπιςτιμιο Κφπρου Βοικεια μεταπτυχιακοφ ςε επαγγελματικι ανζλιξθ

33% 30% 15% 9% 10%

Πάρα πολφ Αρκετά Κάπωσ Όχι και τόςο Κακόλου

Ερ.12 Τελικά πιςτεφετε ότι το μεταπτυχιακό ςασ, ςασ βοικθςε ςτθν επαγγελματικι ςασ ανζλιξθ; 

Βάςθ: Όςοι ζκαναν μεταπτυχιακό

Το μεταπτυχιακό βοικθςε ςτθν επαγγελματικι ανζλιξθ τθν πλειοψθφία των
απόφοιτων (63%), από τουσ οποίουσ ζνασ ςτουσ τρεισ πιςτεφει ότι το μεταπτυχιακό
τον βοικθςε πάρα πολφ.

Ωςτόςο, το 15% των ερωτθκζντων δθλϊνει ότι το μεταπτυχιακό βοικθςε μόνο
κάπωσ επαγγελματικά, ενϊ το 19% πιςτεφει ότι το μεταπτυχιακό δεν βοικθςε
ιδιαίτερα (9%) ςτθν επαγγελματικι του ανζλιξθ ι δεν βοικθςε κακόλου (10%)

Θ μζςθ τιμι ςτθν πενταςκελι κλίμακα ανζρχεται ςτο 3,71 και βρίςκεται μεταξφ του
«κάπωσ» και του «αρκετά». Αν και οριακά ψθλότερθ, θ μζςθ τιμι μεταξφ απόφοιτων
του εξωτερικοφ και του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, δεν παρουςιάηει ςθμαντικι
διαφορά.

3,71

Κατανομι 
απαντιςεων

Μζςθ τιμι 
αξιολόγθςθσ

Κακόλου Όχι και τόςο Κάπωσ Αρκετά Πάρα πολφ

3,59

Κακόλου Κάπωσ Πάρα πολφ

Βάςθ: Απόφοιτοι ΠΚ, εκτόσ δαςκάλων δθμοςίου
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Βοικεια μεταπτυχιακοφ ςε επαγγελματικι ανζλιξθ

4,00

3,54

3,78

3,69

3,73

4,05

3,46

4,00

3,93

3,82

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Βάςθ: Όςοι ζκαναν μεταπτυχιακό

Ερ.12 Τελικά πιςτεφετε ότι το μεταπτυχιακό ςασ, ςασ βοικθςε ςτθν επαγγελματικι ςασ ανζλιξθ; 

Θ δθμογραφικι ανάλυςθ δείχνει να μθν υπάρχουν
ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δθμογραφικζσ
ομάδεσ.

Περιςςότερο πιςτεφουν ότι το μεταπτυχιακό τουσ
βοικθςε ςτθν επαγγελματικι ανζλιξθ, οι απόφοιτοι
μζχρι 25 χρονϊν.

Θ ανάλυςθ με το ζτοσ αποφοίτθςθσ δείχνει ότι ςε
μεγαλφτερο βακμό ζχει βοθκιςει το μεταπτυχιακό
ςτθν επαγγελματικι ανζλιξθ τουσ ερωτϊμενουσ που
αποφοίτθςαν μζχρι το 2000 και μετά το 2005.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Κακοδιγθςθ ςτθν επιλογι κλάδου

Βοικθςαν ςτθν 
απόφαςθ

40%

Δεν βοικθςαν ςτθν 
απόφαςθ

60%

Τζςςερισ ςτουσ δζκα απόφοιτουσ μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν δθλϊνουν ότι είχαν τθν κακοδιγθςθ ι τθν
βοικεια κακθγθτϊν ι ςυμβοφλων του πανεπιςτθμίου
που φοίτθςαν, ςτθν απόφαςθ για επιλογι κλάδου για
μεταπτυχιακό.

Ερ.13 Υπιρχαν κάποιοι κακθγθτζσ ι ςφμβουλοι ςτο πανεπιςτιμιο που φοιτοφςατε οι οποίοι ςασ βοικθςαν ςτθν απόφαςθ ςασ να επιλζξετε
κλάδο για μεταπτυχιακό;

Βάςθ: Όςοι ζκαναν μεταπτυχιακό

Βοικθςαν ςτθν 
απόφαςθ

38%

Δεν βοικθςαν 
ςτθν απόφαςθ

62%

Βάςθ: Όςοι απόφοιτοι ΠΚ ζκαναν 
μεταπτυχιακό,με εξαίρεςθ δαςκάλουσ δθμοςίου

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξφ των απόφοιτων του
εξωτερικοφ και του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, όςον
αφορά τθ βοικεια από κακθγθτζσ ι ςυμβοφλουσ
του πανεπιςτθμίου τουσ ςτθν απόφαςθ επιλογισ
κλάδου για μεταπτυχιακό.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Κακοδιγθςθ ςτθν επιλογι κλάδου

55%

44%

33%

42%

38%

24%

36%

64%

32%

47%

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Ερ.13 Υπιρχαν κάποιοι κακθγθτζσ ι ςφμβουλοι ςτο πανεπιςτιμιο που φοιτοφςατε οι οποίοι ςασ βοικθςαν ςτθν απόφαςθ ςασ να επιλζξετε
κλάδο για μεταπτυχιακό;

Βάςθ: Όςοι ζκαναν μεταπτυχιακό

Σε μεγαλφτερο βακμό αναφζρουν ότι είχαν 
βοικεια από κακθγθτζσ και ςυμβοφλουσ ςτθν 

επιλογι κλάδου οι νεαρότεροι απόφοιτοι 
μεταπτυχιακοφ. 

Οι διαφορζσ είναι ζντονεσ και ςε ςχζςθ με το ζτοσ 
αποφοίτθςθσ. Συγκεκριμζνα παρατθρείται ότι 

περιςςότερο τα άτομα που αποφοίτθςαν μετά το 
2005 είχαν κακοδιγθςθ από τουσ κακθγθτζσ ι 
ςυμβοφλουσ του πανεπιςτθμίου ςτθν επιλογι 

μεταπτυχιακοφ, με ποςοςτό 64%. Μόλισ 22% των 
αποφοίτων πριν από το 2000 αναφζρουν ότι 

ζτυχαν παρόμοιασ κακοδιγθςθσ.

Παράλλθλα, οι απόφοιτοι που ςποφδαςαν για το 
προπτυχιακό τουσ ςτθν Αγγλία αναφζρουν ςε 

ψθλότερο βακμό ότι ζτυχαν κακοδιγθςθσ από 
κακθγθτζσ και ςυμβοφλουσ από ότι οι απόφοιτοι 

πανεπιςτθμίων τθσ Ελλάδασ.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Πθγζσ πλθροφοριϊν

33%

31%

10%

9%

8%

7%

5%

2%

10%

Προςωπικι επίςκεψθ ςτο 
πανεπιςτιμιο

Διαδίκτυο

Οικογζνεια/ φίλουσ

Σφμβουλουσ ςπουδϊν

Απόφοιτουσ ίδιου κλάδου

Επιςκζψεισ ςε εκκζςεισ πανεπιςτθμίων

Κακθγθτζσ

British Council/ Fulbright

Άλλο

Βάςθ: Όςοι ζκαναν μεταπτυχιακό

Οι πιο δθμοφιλείσ πθγζσ πλθροφοριϊν τόςο για κζματα που αφοροφν μεταπτυχιακό όςο και για τθν επιλογι πανεπιςτθμίου
αποτελοφν θ προςωπικι επίςκεψθ ςτο πανεπιςτιμιο (33% και 27% αντίςτοιχα) και το διαδίκτυο (31% και 27% αντίςτοιχα).

Από τθν οικογζνεια και φίλουσ τουσ πλθροφορικθκε για μεταπτυχιακό το 10% και για το πανεπιςτιμιο το 14%. Ζνα 10% πιρε
πλθροφορίεσ για το πανεπιςτιμιο από απόφοιτουσ του ςχετικοφ πανεπιςτθμίου. Άλλεσ πθγζσ πλθροφοριϊν αναφζρκθκαν ςε
μικρότερο βακμό.

Ερ.14 Από ποφ πιρατε πλθροφορίεσ για το κζμα του μεταπτυχιακοφ ςασ; 
Ερ.15 Από ποφ πιρατε πλθροφορίεσ για το Πανεπιςτιμιο ςτο οποίο κάνατε το μεταπτυχιακό ςασ;

36%

27%

14%

10%

8%

4%

4%

2%

2%

Διαδίκτυο

Προςωπικι επίςκεψθ ςτο
πανεπιςτιμιο

Οικογζνεια/ φίλουσ

Απόφοιτουσ του Πανεπιςτθμίου

Επιςκζψεισ ςε εκκζςεισ πανεπιςτθμίων

Σποφδεσ ςτο πανεπιςτιμιο

Σφμβουλουσ ςπουδϊν

British Council/ Fulbright

Άλλο

Πλθροφόρθςθ για Μεταπτυχιακό Πλθροφόρθςθ για Πανεπιςτιμιο
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου

Επαγγελματικι ςταδιοδρομία
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Βοικεια ςπουδϊν ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ

38% 36% 8% 8% 10%

Πάρα πολφ Αρκετά Κάπωσ Όχι και τόςο Κακόλου

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Τα τρία τζταρτα των αποφοίτων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δθλϊνουν
ότι οι προπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ βοικθςαν ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ
(38% πάρα πολφ, 36% αρκετά). Αντίκετα, το 18% πιςτεφει ότι οι ςπουδζσ
δεν βοικθςαν ςτθν αγορά εξεφρεςθσ εργαςίασ (8% όχι και τόςο, 10%
κακόλου).

Στθν πενταςκελι κλίμακα, θ μζςθ τιμι αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςτο 3,83
και βρίςκεται αρκετά κοντά, αλλά κάτω από το ςθμείο «αρκετά» τθσ
κλίμακασ αξιολόγθςθ και δεν ξεπερνά ςθμαντικά τθ μζςθ τιμι που
καταγράφθκε μεταξφ αποφοίτων του ΠΚ (3,74).

3,83

Κατανομι 
απαντιςεων

Μζςθ τιμι 
αξιολόγθςθσ

Κακόλου Όχι και τόςο Κάπωσ Αρκετά Πάρα πολφ

3,74

Κακόλου Κάπωσ Πάρα πολφ

Βάςθ: Απόφοιτοι ΠΚ, εκτόσ δαςκάλων δθμοςίου

Ερ.17 Πόςο πιςτεφετε ότι οι ςπουδζσ ςασ για πρϊτο πτυχίο ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ ςασ βοικθςαν ςτθν αγορά εξεφρεςθσ εργαςίασ; 28



Πανεπιςτιμιο Κφπρου Βοικεια ςπουδϊν ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ

3,96

3,49

4,07

3,80

3,86

4,26

3,81

3,61

3,70

4,14

3,73

4,00

4,13

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Επαγγελματικι κατάςταςθ

Λδιωτικό τομζα

Δθμόςιο τομζα

Θμικρατικό/ τραπεηικό τομζα

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Ερ.17 Πόςο πιςτεφετε ότι οι ςπουδζσ ςασ για πρϊτο πτυχίο ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ ςασ βοικθςαν ςτθν αγορά εξεφρεςθσ εργαςίασ;

Οι απόφοιτοι θλικίασ 31 χρονϊν και άνω και οι
απόφοιτοι μζχρι 25 χρονϊν πιςτεφουν ςε
μεγαλφτερο βακμό ότι οι ςπουδζσ τουσ
βοικθςαν ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ.

Όςον αφορά τθ χϊρα προπτυχιακϊν ςπουδϊν,
οι απόφοιτοι τθσ Αγγλίασ πιςτεφουν ότι οι
ςπουδζσ τουσ βοικθςαν ςε κάπωσ μεγαλφτερο
βακμό για να βρουν εργαςία από ότι πιςτεφουν
οι απόφοιτοι τθσ Ελλάδασ.

Τα άτομα που απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο και
θμικρατικό ι τραπεηικό τομζα εκτιμοφν ότι το
προπτυχιακό τουσ, τουσ βοικθςε ςτθν αγορά
εξεφρεςθ εργαςίασ ςε βακμό που αντιςτοιχεί
ςτο «αρκετά» ςτθν πενταςκελι κλίμακα.
Αντίκετα, ο βακμόσ ςτον οποίο πιςτεφουν ότι οι
ςπουδζσ τουσ βοικθςαν ςτθν εξεφρεςθ
εργαςίασ καταγράφεται ελαφρϊσ χαμθλότεροσ
μεταξφ των απόφοιτων που εργάηονται ςτον
ιδιωτικό τομζα.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Επαγγελματικι κατάςταςθ

55%

23%

8%

4%

4%

6%

3%

30%

42%

8%

6%

3%

6%

6%

Λδιωτικό τομζα

Δθμόςιο τομζα

Αυτοεργοδοτοφμενοσ

Τραπεηικό τομζα

Θμικρατικό

Άνεργοσ/ μθ 
εργαηόμενοσ

Φοιτθτζσ

Απόφοιτοι εξωτερικοφ

Απόφοιτοι ΠΚ, 
εξαιρουμζνων δαςκάλων 
δθμοςίου

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ απόφοιτουσ
ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του
εξωτερικοφ εργάηονται ςτο παρόν ςτάδιο ςτον
ιδιωτικό τομζα. Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των
απόφοιτων (23%) απαςχολείται ςτο δθμόςιο
τομζα.

Αντίκετα, θ πλειοψθφία των απόφοιτων του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου εργάηεται ςτο δθμόςιο
τομζα (42%) και το 30% εργάηεται ςτον
ιδιωτικό τομζα.

Το 8% και των δφο ομάδων απόφοιτων είναι
τϊρα αυτοεργοδοτοφμενοι.

Ανάμεςα ςτο ςφνολο των αποφοίτων
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εξωτερικοφ,
μόλισ 4% εργάηεται ςτον τραπεηικό τομζα και
ςτον θμικρατικό αντίςτοιχα. Τα ποςοςτά αυτά
είναι παρόμοια και μεταξφ αποφοίτων του ΠΚ.

Το ποςοςτό των αποφοίτων του εξωτερικοφ και
του ΠΚ που δεν εργάηεται ςτο παρόν ςτάδιο
ανζρχεται αντίςτοιχα ςε 6%.

Ερ.16 Ποια είναι θ επαγγελματικι ςασ κατάςταςθ ςιμερα; 30



Πανεπιςτιμιο Κφπρου Επαγγελματικι κατάςταςθ
Βάςθ: Όλο το δείγμα

Ερ.16 Ποια είναι θ επαγγελματικι ςασ κατάςταςθ ςιμερα;

Κλάδοσ ςπουδϊν

Γλϊςςεσ

Φυςικϊν 
επιςτθμϊν

Πλθροφορικισ

Μακθματικϊν και 
Στατιςτικισ

Κοινωνικϊν 
επιςτθμϊν

Οικονομικϊν

Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και …

Πολυτεχνικι

Φιλοςοφικι

Επιςτθμϊν Αγωγισ

Λατρικι/ 
Φαρμακευτικι

Άνεργοσ/ Μθ εργαηόμενοσ Λδιωτικό τομζα Δθμόςιο τομζα Hμικρατικό/ τραπεηικό τομζα Αυτοεργοδοτοφμενοσ Φοιτθτισ

Μεταξφ των αποφοίτων διάφορων κλάδων ςπουδϊν, θ
πλειοψθφία απαςχολείται ςτον ιδιωτικό τομζα, με
εξαίρεςθ τουσ απόφοιτουσ Φιλοςοφικισ, Επιςτθμϊν
αγωγισ και Ιατρικισ ι Φαρμακευτικισ. Θ πλειοψθφία
των αποφοίτων επιςτθμϊν αγωγισ εργάηεται ςτο
δθμόςιο τομζα, ενϊ θ εργοδότθςθ ςτο δθμόςιο
παρατθρείται αρκετά ςυχνι μεταξφ ατόμων που
αποφοίτθςαν από τουσ κλάδουσ Φιλοςοφικισ,
Μακθματικϊν και Στατιςτικισ, Φυςικϊν Επιςτθμϊν και
Γλωςςϊν.

Σε μεγαλφτερο βακμό εργοδοτοφνται ςτον θμικρατικό και
τραπεηικό τομζα άτομα με πρϊτο πτυχίο ςτουσ κλάδουσ
Γλωςςϊν, Πλθροφορικισ, Οικονομικϊν, Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και
Πολυτεχνικισ, ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ.

Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό απόφοιτων Λατρικισ ι
Φαρμακευτικισ είναι αυτοαπαςχολοφμενοι. Αρκετοί
αυτοαπαςχολοφμενοι παρατθροφνται και ανάμεςα ςτουσ
απόφοιτουσ Πλθροφορικισ, Πολυτεχνικισ, Κοινωνικϊν
και Φυςικϊν επιςτθμϊν.
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Βακμόσ αναγνϊριςθσ και αποδοχισ πτυχίου

45% 35% 11% 6% 4%

Πάρα πολφ Αρκετά Κάπωσ Όχι και τόςο Κακόλου

Ερ.8 Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι το πρϊτο ςασ πτυχίο τυγχάνει αναγνϊριςθσ και αποδοχισ από εργοδότεσ ςτθν Κφπρο;

Βάςθ: Όλο το δείγμα

4,10

Κατανομι 
απαντιςεων

Μζςθ τιμι 
αξιολόγθςθσ

Κακόλου Όχι και τόςο Κάπωσ Αρκετά Πάρα πολφ

Το πρϊτο πτυχίο εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εξωτερικοφ τυγχάνει αναγνϊριςθσ
και αποδοχισ από τουσ εργοδότεσ ςτθν Κφπρο ςφμφωνα με τθν ςυντριπτικι
πλειοψθφία του δείγματοσ (45% πάρα πολφ, 35% αρκετά). Αντίςτοιχα, ζνασ ςτουσ
δζκα αποφοίτουσ εξωτερικοφ δθλϊνει είτε ότι οι εργοδότεσ ςτθν Κφπρο
αναγνωρίηουν ςε κάποιο μόνο βακμό το πρϊτο τουσ πτυχίο (11%), είτε ότι τείνουν
να μθν το αναγνωρίηουν (κακόλου 4%, όχι και τόςο 6%).

Θ μζςθ τιμι ανζρχεται ςτο 4,10 και υπερβαίνει ελαφρά το ςθμείο «αρκετά» τθσ
κλίμακασ. Βρίςκεται όμωσ ςε χαμθλότερα επίπεδα από τθ μζςθ τιμι που
καταγράφεται μεταξφ αποφοίτων του ΠΚ (4,41).

4,41

Κακόλου Κάπωσ Πάρα πολφ

Βάςθ: Απόφοιτοι ΠΚ, εκτόσ δαςκάλων δθμοςίου
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Πανεπιςτιμιο Κφπρου Βακμόσ αναγνϊριςθσ και αποδοχισ πτυχίου

3,89

3,97

4,28

3,98

4,19

4,56

4,15

3,80

3,91

4,40

3,63

4,02

4,51

3,93

Θλικία

Μζχρι 25

26-30

31+

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000

2001-2005

2006+

Χϊρα ςπουδϊν

Ελλάδα

Αγγλία

Επαγγελματικι κατάςταςθ

Μθ εργαηόμενοι/ φοιτθτζσ

Λδιωτικό τομζα

Δθμόςιο τομζα

Θμικρατικό/ τραπεηικό τομζα

Ερ.8 Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι το πρϊτο ςασ πτυχίο τυγχάνει αναγνϊριςθσ και αποδοχισ από εργοδότεσ ςτθν Κφπρο;

Βάςθ: Όλο το δείγμα

Οι απόφοιτοι θλικίασ 31 και άνω και οι
απόφοιτοι του 2000 και νωρίτερα, πιςτεφουν
ςε μεγαλφτερο βακμό ότι το προπτυχιακό
τουσ τυγχάνει αναγνϊριςθσ και αποδοχισ
από τουσ εργοδότεσ.

Λιγότερο κετικοί ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ και
αποδοχι των πτυχίων τουσ από τουσ
εργοδότεσ είναι οι απόφοιτοι Ελλάδασ, ςε
ςφγκριςθ με τουσ απόφοιτουσ Αγγλίασ.

Όςον αφορά τθν επαγγελματικι κατάςταςθ,
οι απόφοιτοι που εργάηονται τϊρα ςτο
δθμόςιο τομζα εκτιμοφν ότι οι εργοδότεσ
ςτθν Κφπρο αναγνωρίηουν το πρϊτο τουσ
πτυχίο ςε ψθλότερο βακμό.
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Δ6. Το προςωπικό ςασ μθνιαίο ακακάριςτο ειςόδθμα…

Βάςθ: Όλο το δείγμα
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-€ 800 €800 - €1200€1200 - €1600€1600 - €2000€2000 - €2400€2400 - €2800€2800 - €3200 €3200+ Άρνθςθ/ Χωρίσ 
ειςόδθμα

Απόφοιτοι εξωτερικοφ

Απόφοιτοι ΠΚ, 
εξαιρουμζνων δαςκάλων 
δθμοςίου

Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των απόφοιτων ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ μόρφωςθσ του εξωτερικοφ (23%) λαμβάνει μθνιαίο ακακάριςτο
ειςόδθμα το οποίο δεν υπερβαίνει τα €1200. Ζνα 35% των απόφοιτων αυτϊν, το οποίο αποτελεί και τθν πλειοψθφία, κερδίηει μεταξφ
€1200 και €2000 το μινα, ενϊ μόλισ 14% κερδίηει μεταξφ €2000 και €2800. Το ποςοςτό των αποφοίτων με μθνιαίεσ απολαβζσ άνω των
€2800 περιορίηεται ςτο 4%.

Οι μιςκολογικζσ απολαβζσ των αποφοίτων του ΠΚ παρουςιάηονται κάπωσ καλφτερεσ, εφόςον ψθλότερο ποςοςτό του δείγματοσ ζχει
μθνιαίο ειςόδθμα που ξεπερνά τα €2000, ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό των απόφοιτων εξωτερικοφ. Το ποςοςτό των αποφοίτων
του ΠΚ που κερδίηουν μζχρι €1200 το μινα αυξάνεται ςε 25%, ενϊ το ποςοςτό όςων ζχουν μιςκολογκζσ απολαβζσ μεταξφ €1200 και
€2000 (34%) δεν διαφοροποιείται από το αντίςτοιχο ποςοςτό των απόφοιτων εξωτερικοφ . Το ποςοςτό όςων καρδίηουν μεταξφ €2000 και
€2800 το μινα ανζρχεται ςε 21% , ενϊ το ποςοςτό όςων ανταμοίβονται με πζραν των €2800 το μινα καταγράφεται 6%.
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Σφνολο Ποςοςτό 
(%)

Ηλικία

Μζχρι 25 36 18

26-30 76 38

31+ 88 44

Φφλο
Άνδρασ 90 45

Γυναίκα 110 55

Χϊρα
ςπουδϊν

Ελλάδα 96 48

Αγγλία 60 30

Θνωμζνεσ 
Πολιτείεσ

18 9

Ουγγαρία 5 3

Γαλλία 4 2

Βουλγαρία 4 2

Άλλθ χϊρα 13 7

Ζτοσ 
αποφοίτθςθσ

Μζχρι 2000 34 17

2001-2005 95 48

2006+ 71 36

Σφνολο 200 100

Δομι δείγματοσ

Σφνολο Ποςοςτό 
(%)

Κλάδοσ
ςπουδϊν

Γλϊςςεσ 9 5

Φυςικζσ Επιςτιμεσ 12 6

Πλθροφορικι 8 4

Μακθματικά και 
Στατιςτικι

3 2

Κοινωνικζσ
Επιςτιμεσ

34 17

Οικονομικά 24 12

Δθμόςια Διοίκθςθ 
και Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων

39 20

Πολυτεχνικι 31 16

Φιλοςοφικι 12 6

Επιςτθμϊν Αγωγισ 15 8

Επιςτθμϊν
Φυςικισ Αγωγισ

7 4

Λατρικι/ 
Φαρμακευτικι

6 3

Σφνολο 200 100
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