1. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Σκοπός της Έρευνας
Το Τμήμα Στατιστικής του Ο.Π.Α., στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας του
Τμήματος, πραγματοποίησε μελέτη διερεύνησης θεμάτων σχετικών με την
επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα, μελέτησε τις δυνατότητες που έχουν οι πτυχιούχοι του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε ότι αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τις
προοπτικές που δημιουργεί η απόκτηση πτυχίου από το Ο.Π.Α.
Αναλυτικότερα, τα θέματα τα οποία μελετήθηκαν αφορούν τα εξής:
! Δυνατότητες που προσφέρει το πτυχίο του Ο.Π.Α. σαν ένα γενικό πτυχίο ή ένα
εξειδικευμένο πτυχίο ενός εκ των τμημάτων του.
! Απορροφητικότητα (βαθμός και ρυθμός απορροφητικότητας) των πτυχιούχων του
Ο.Π.Α. από την αγορά εργασίας.
! Ανάγκη μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.
! Βαθμός σύνδεσης του αντικειμένου της εργασίας με το αντικείμενο σπουδών.
! Ανάγκη πρόσθετων γνώσεων ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας.
! Βαθμός ανταπόκρισης εργασίας ως προς τις φιλοδοξίες του πτυχιούχου/
εργαζομένου, κλπ.

1.2. Μεθοδολογία Έρευνας
Η έρευνα διενεργήθη από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του 1999. Για την διεξαγωγή της
έρευνας, επιχειρήθηκε να γίνει απογραφή των χαρακτηριστικών που προκύπτουν από το
κατάλληλα καταρτισμένο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους πτυχιούχους
του Ο.Π.Α. της τελευταίας 5-ετίας, (περίοδος μελέτης, αρχές 1994 έως τέλος 1998).
Ειδικά για το τμήμα Στατιστικής επιχειρήθηκε απογραφή του πληθυσμού όλων των μέχρι
τώρα πτυχιούχων του τμήματος, δηλαδή η περίοδος μελέτης αφορούσε το διάστημα 1989
έως και 1998. Ως τέλος της περιόδου μελέτης ορίστηκε η τελευταία ορκωμοσία του
1998, δεδομένου ότι η διεξαγωγή της έρευνας ξεκίνησε στην αρχή του 1999. Η μέθοδος
της απογραφής κρίθηκε δόκιμη λόγω της δυνατότητας πρόσβασης στα ονόματα και
στοιχεία (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λ.π.) των πτυχιούχων μέσω των
αρχείων των αποφοίτων του Ο.Π.Α. Θεωρήθηκε επίσης ότι αποστολή του
ερωτηματολογίου σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα πτυχιούχων θα οδηγούσε σε πολύ μικρό
αριθμό απαντήσεων που δεν θα επέτρεπε την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων. Για
τους λόγους αυτούς η γενίκευση των αποτελεσμάτων της παρούσης έρευνας πρέπει να
γίνει με επιφύλαξη. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με τη μέθοδο της ταχυδρομικής
αποστολής ερωτηματολογίου. Η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε το 1ο
δεκαήμερο του Ιουνίου 1999, ενώ η συλλογή των ερωτηματολογίων διήρκησε έως τον
Δεκέμβριο 1999.

1.3. Ανταπόκριση Αποφοίτων στην Έρευνα
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αποφασίστηκε η έρευνα να περιλαμβάνει όλους τους
πτυχιούχους των τελευταίων πέντε χρόνων (1994-1998) από κάθε τμήμα. Έτσι,
στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε 3440 πτυχιούχους. Από αυτούς ανταποκρίθηκαν στην
έρευνα 812, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 23.6% του συνόλου των πτυχιούχων (των
τελευταίων 5 χρόνων), ποσοστό που θεωρείται υψηλό για έρευνες τέτοιας μορφής.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ποσοστά ανταπόκρισης των αποφοίτων
στην έρευνα, για κάθε τμήμα του Πανεπιστήμιου ξεχωριστά.
Ανταπόκριση Αποφοίτων σε Έρευνα ανά τμήμα
Απάντηση Αποστολή
Ανταπόκριση (%)
Τμήμα
113
341
33.14
Στατιστική
99
519
19.08
Πληροφορική
339
1389
24.41
ΟΔΕ
177
834
21.22
Οικονομικών Επιστημών
47
250
18.80
ΔΕΟΣ
37
107
34.58
Μάρκετινγκ
Σύνολο
812
3440
23.60
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