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Είδος έρευνας: Ποσοτική (μέσω διαδικτύου)
Σκοπός: Προσδιορισμός της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων [Σύνολο
αποφοίτων μέχρι σήμερα (1996-2021): περίπου 27.500] & Ενημέρωση στοιχείων τους
στη βάση δεδομένων αποφοίτων
Στόχος: Συνεχής αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΠΚ προς φοιτητές και
απόφοιτους
Μέθοδος διεξαγωγής: Ετοιμασία ερωτηματολογίου 9 ερωτήσεων από το ΓΠΑΑ &
Ηλεκτρονική διεξαγωγή έρευνας μέσω του Survey Monkey. Οι 9 συνολικά ερωτήσεις της
έρευνας στόχευαν στη συγκέντρωση βασικών πληροφοριών για τον τύπο του πτυχίου, τη
σύνδεσή του με το επάγγελμα του ατόμου και το ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων.
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους
απόφοιτους/απόφοιτες με ενεργές διευθύνσεις (9.100), μέσω της πλατφόρμας UCY
ALUMNI COMMUNITY, και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΓΠΑΑ
(Facebook, Instagram κ.ά.)
Διάρκεια διεξαγωγής: Πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1/11/2021-15/12/2021
Μέσος όρος χρόνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου: 2,40 λεπτά
Στην έρευνα συμμετείχαν 384 απόφοιτοι που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο
(Completion rate: 52%)
Υπεύθυνη οντότητα για το έργο: Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων

Ερωτηματολόγιο (9 ερωτήσεων) – survey monkey

Προωθητικό υλικό έρευνας για πλατφόρμα & social media αποφοίτων

Συμπεράσματα από την έρευνα - ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι απόφοιτοι/απόφοιτες ερωτήθηκαν για τον τίτλο σπουδών που κατέχουν από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και όπως φαίνεται στο γράφημα, η πλειοψηφία κατέχει
προπτυχιακό με ποσοστό 55,21% και μεταπτυχιακό με ποσοστό 40,10%.

Συμπεράσματα από την έρευνα - ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
•

•

•

Από τις απαντήσεις για τη
σημερινή
τους
επαγγελματική
κατάσταση, διαφαίνεται
ότι
η
συντριπτική
πλειοψηφία
(82,77%)
είναι
εργαζόμενοι
πλήρους
απασχόλησης
και μόλις το 6 % μερικής
απασχόλησης, ενώ το
12.79%
συνεχίζει
τις
σπουδές για απόκτηση
επιπρόσθετου πτυχίου.
Το
ποσοστό
των
αποφοίτων που αναζητά
εργασία
σήμερα
ανέρχεται στο 7,57%.
Τα αποτελέσματα της
έρευνας περιέχουν σε
σημαντικό βαθμό και την
επίδραση της πανδημίας
στην επαγγελματική τους
πορεία.

Συμπεράσματα από την έρευνα - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Όλοι
οι
απόφοιτοι/απόφοιτες
(1996-2021)
που
συμμετείχαν στην έρευνα
συμπλήρωσαν τα στοιχεία
τους,
περιλαμβανομένης
της ηλ. διεύθυνσης. Στην
έρευνα κλήθηκαν, επίσης,
να
δηλώσουν
τον
οργανισμό/εταιρία
που
τους εργοδοτεί και τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι
απασχολούνται σε όλους
τους τομείς της κυπριακής
οικονομίας
με
μεγάλη
συγκέντρωση στον δημόσιο
τομέα (περίπου το 30%),
ενώ αρκετοί εργοδοτούνται
από
το
Πανεπιστήμιο
Κύπρου και ένα μικρό
ποσοστό τη τάξης του 0.03%
αυτοεργοδοτείται.

Συμπεράσματα από την έρευνα - ΠΟΣΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ
• Από τις απαντήσεις στην
ερώτηση
κατά
πόσο
εργάζονται σε συναφές με
την πανεπιστημιακή τους
εκπαίδευση αντικείμενο, το
73.82% δηλώνει απόλυτη
συνάφεια
με
την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
το 18.66% καμία συνάφεια,
ενώ το 7.52% δηλώνει
αβεβαιότητα
συνάφειας.
Συνεπώς, σχεδόν οι 8 στους
10 κατέχουν θέση σχετική με
το πτυχίο που απέκτησαν
από
το
Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
• Σημειώνεται επίσης ότι ένα
ποσοστό περίπου 0,5% έχει
έδρα την Ελλάδα.

Συμπεράσματα από την έρευνα - ΕΝΗΜΕΡΟΣ/ΧΤΗΣΤΗΣ ΤΗΣ UCY ALUMNI COMMUNITY

• Από τις απαντήσεις τους στην τελευταία ερώτηση, δηλαδή, κατά πόσο είναι ενήμεροι
για την διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης των αποφοίτων του
Πανεπιστημίου Κύπρου (UCY Alumni Community), αποτυπώνεται ότι οι 8 στους 10
γνωρίζουν το εν λόγω εργαλείο και είναι κατά πάσα πιθανότητα χρήστες της. Συνεπώς,
η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής δικτύωσης από το ΠΚ στους απόφοιτούς του
μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Δημιουργικό infographics με τα κύρια ευρήματα της έρευνας

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!

