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Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων

Μέθοδος
Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων κοινοποίησε τον Οκτώβριο 2019
ερωτηματολόγιο στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου ζητώντας τους να αξιολογήσουν τις
εκδηλώσεις στις οποίες έχουν παραβρεθεί και να δηλώσουν τα ενδιαφέροντά τους.
Το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε στους αποφοίτους μέσω ανάρτησης στη σελίδα για τους
απόφοιτους στο Facebook (@UniversityofCyprusAlumni), ανάρτησης στο LinkedIn (Alumni of the
University of Cyprus) και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω του εργαλείου της πλατφόρμας
www.ucyalumni.com.
Η έρευνα δημιουργήθηκε στο εργαλείο Survey Monkey (www.surveymonkey.com), το οποίο παρέχει
τη δυνατότητα δωρεάν συγκέντρωσης απαντήσεων για μέχρι 100 χρήστες.

Αποτελέσματα
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τις εξής 5 σύντομες ερωτήσεις:

Έχετε παρευρεθεί σε κάποια από τις εκδηλώσεις για τους απόφοιτους του
Πανεπιστημίου;
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Τι είδους εκδηλώσεις σας ενδιαφέρουν περισσότερο;
49% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρει το θέατρο ενώ οι άλλες δύο πιο δημοφιλείς απαντήσεις
ήταν οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (20%) και οι εκδρομές/ταξίδια (21%). Αναλυτικά οι απαντήσεις στο γράφημα
που ακολουθεί.

Ποια θα θέλατε να είναι η επόμενη εκδήλωση για τους απόφοιτους;
Σε αυτήν την ερώτηση ο απόφοιτος είχε τη δυνατότητα να γράψει ελεύθερα ότι θέλει. Για πρακτικούς λόγους
έγινε ομαδοποίηση των απαντήσεών τους ως εξής:

Θέατρο – παιδικό
θέατρο/μουσική/χορός

40%

Συνεστίαση/πάρτι

10%

Εκπαιδευτικές/επαγγελματική
ανάπτυξη

16%

Ξεναγήσεις/εκδρομές/ταξίδια

20%

Άλλο

3%

Αθλητικές

1%

Δεν ξέρω

10%
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Πώς αξιολογείτε γενικά τις δράσεις που διοργανώνουμε για τους απόφοιτους;
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Από όλες τις εκδηλώσεις μας, ποια ήταν η αγαπημένη σας;
Σε αυτήν την ερώτηση απάντησαν 44 άτομα και εμφανίζονται πιο κάτω μόνο οι σχετικές απαντήσεις
αυτούσιες:
Πρόγραμμα Μέντωρ
Παιδική
Τα θεατρικά
Πάμε Μουσείο - Μουσείο Μιχαλάκη Ζαμπέλα & βόλτα στο Καϊμακλί
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ. ΘΕΑΤΡΟ ΗΤΑΝ
Κἀλαντα Χριστουγέννων
Θέατρο
Τα παιδικά θέατρα στο Παλλάς
Δύο νεκροκεφαλές κουτάλες
Για παιδιά: παραμύθι - μουσική (δεν θυμάμαι τίτλο εκδήλωσης)
Θέατρο
Συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα
διάλεξη με Βαξεβάνη - αν και διφορούμενη προσωπικότητα ο διάλογος και η συζήτηση είχε ενδιαφέρον
και ζωντάνια
Όλες είναι μοναδικές και αγαπημένες
Burger project?
Όνειρα στην άμμο
Πάμε Μουσείο
Pame mouseio.
Σεξ Λεξικόν
Τις βρήκα όλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και μου αρέσει που είναι πολυθεματικές και απευθύνονται
όχι μόνο στους απόφοιτους αλλά και στις οικογένειές τους.
Όλες είναι τέλειες και πολύ στοχευμένες, πολλά μπράβο για την πρωτοβουλία!
Ηταν όλες εξαιρετικές! Νομίζω όμως ότι περισσότερο απο όλες μου άρεσε η παράσταση του Δημήτρη
Μπασλάμ που αφορούσε το έργο του «Μπετονιέρα»
Συναυλια
θεατρο-παντομιμα
Παιδικά θέατρα
Θέατρο δρόμου
Ο Γαργαλιστής
Θεατρικη παρασταση για παιδια
www.ucyalumni.com
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η αναγορεύσεις σε διδάκτορες
Παιδικό θέατρο "Οι Χιονάνοι"
Το θεατρικό
Πάμε Μουσείο
με τον καλλιτέχνη που ζωγράφιζε στην άμμο
Ζωγραφηγήσεις

Συμπέρασμα
Οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στην έρευνα και έχουν παρακολουθήσει κάποια από τις εκδηλώσεις που
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο δηλώνουν ευχαριστημένοι (Πολύ Καλές: 45%, Καλές: 14%). Οι
πλειοψηφία των αποφοίτων προτιμά τις πολιτιστικού περιεχομένου δράσεις και ειδικότερα, το θέατρο.
Σημαντικό όμως φαίνεται να είναι και το ποσοστό των αποφοίτων που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν
κάποια δράση εκπαιδευτικού περιεχομένου ή να συμμετάσχουν σε κάποια εκδρομή/ταξίδι.
Από την παρούσα έρευνα καταδεικνύεται ότι οι δράσεις του Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης
και Αποφοίτων θα πρέπει να συνεχίσουν να περιλαμβάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά να
εμπλουτιστούν περαιτέρω με περιηγήσεις και εκδρομές/ταξίδια όπως επίσης και εκπαιδευτικές
διαλέξεις και παρουσιάσεις.
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