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ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Π.Μ.Σ.)
Στα πλαίσια της υποστήριξης σε θέµατα σπουδών και καριέρας το Γραφείο ∆ιασύνδεσης
(Γ∆) διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερωτικές ηµερίδες σχετικά µε τις
δυνατότητες για µεταπτυχιακές σπουδές των αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Βέβαια, πληροφορίες για τα προσφερόµενα µεταπτυχιακά προγράµµατα στην
Ελλάδα υπάρχουν ανά πάσα στιγµή στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Σταδιοδροµίας καθώς
και σε οργανωµένα αρχεία στο χώρο του γραφείου.
Από τα στοιχεία που συλλέγει το Γ∆ φαίνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του το
1998 µέχρι τις 30/9/2010 έχουν πραγµατοποιηθεί 10 ηµερίδες µε 403 καταγεγραµµένες
συµµετοχές. Από τις 7/4/2006 που ξεκίνησαν να µοιράζονται δελτία ανατροφοδότησης στους
συµµετέχοντες των παραπάνω εκδηλώσεων, συµπληρώθηκαν και κατατέθηκαν 190 δελτία σε
7 ηµερίδες. Με βάση τα δελτία αυτά, φαίνεται ότι οι γυναίκες συµµετείχαν σε µεγαλύτερο
ποσοστό από τους άντρες (56 έναντι 44%, αντίστοιχα).

Η πλειονότητα των ατόµων που παρακολούθησαν σχετικές ηµερίδες ήταν προπτυχιακοί
φοιτητές (77%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι (18%) και άτοµα που ήδη φοιτούν σε κάποιο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα (5%). Επίσης, κατά τη δήλωση των συµµετεχόντων, 12% από
αυτούς εργάζονται, ενώ 25% δηλώνουν άνεργοι. Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές
που έλαβαν µέρος στις ηµερίδες για τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως επί τω
πλείστω βρίσκονται µετά το 5ο έτος φοίτησης (επί πτυχίο), ενώ στην πλειονότητά τους
φοιτούσαν στα τµήµατα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήµης και Τεχνολογίας
Τροφίµων.

______________________________________________________________________________________________________

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Γ.Π.Α.
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα▪τηλ: 210 529 4883,84▪e-mail:career@aua.gr▪w ww.career.aua.gr

__________________________________________________________________

Επίσης προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους οι συµµετέχοντες ήταν ευχαριστηµένοι µε
το θέµα, το περιεχόµενο, το πρόγραµµα και εν γένει µε το σύνολο των εκδηλώσεων.
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Στα πλαίσια της προσπάθειας του Γραφείου να αξιολογήσει τον καλύτερο τρόπο µε τον
οποίο µπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές, δίνοντάς τους την αρτιότερη πληροφόρηση,
διοργάνωσε και έκθεση, όπου µέσω poster παρουσιάστηκαν τα Π.Μ.Σ. του ΓΠΑ. Σύµφωνα µε
τους φοιτητές που πήραν µέρος σε αυτή, ενώ σε γενικές γραµµές ήταν πολύ ικανοποιηµένοι
ή ικανοποιηµένοι από την οργάνωση της έκθεσης (61 και 30%, αντίστοιχα), ο τρόπος
ενηµέρωσης για τα Π.Μ.Σ. δεν τους ικανοποίησε τόσο, ενώ απαντώντας στο ερώτηµα αν «θα
προτιµούσατε να υπάρχουν εισηγήσεις σχετικά µε τα ΠΜΣ του Γ.Π.Α.», η πλειονότητα των
ερωτηθέντων (88%) απάντησε ότι θα το ήθελε. Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω
φαίνεται ότι οι φοιτητές προτιµούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις εκδηλώσεις ενηµέρωσης µε
εισηγήσεις για τα Π.Μ.Σ. και όχι τόσο τις εκθέσεις παρουσίασης των Π.Μ.Σ., γεγονός που
λαµβάνει υπόψη του το γραφείο στις µελλοντικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει για τα
Π.Μ.Σ.

Τέλος, στο ερώτηµα «βρίσκετε κατάλληλη την περίοδο που διοργανώθηκε η έκθεση ή η
εκδήλωση», το ποσοστό των φοιτητών που συµφώνησε έφτασε το 87%. Σύµφωνα µε τους
συµµετέχοντες, θα προτιµούσαν οι εκδηλώσεις για τα Π.Μ.Σ. να πραγµατοποιούνται σε µέρες
και ώρες, όπου δεν γίνονται µαθήµατα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ευκολότερης
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παρακολούθησής τους, αφού κατά κύριο λόγο διοργανώνονται για τους φοιτητές του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επιπλέον, η καθιέρωση των συγκεκριµένων
ενηµερώσεων σε σταθερές ηµεροµηνίες, 2 φορές το χρόνο (π.χ. Σεπτέµβριο – Μάιο), ιδίως
πριν τις εγγραφές στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, και ο εµπλουτισµός τους µε
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και άλλων πανεπιστηµίων του εσωτερικού, αλλά και
του εξωτερικού αποτελούν προτάσεις όσων έχουν λάβει µέρος στις παραπάνω εκδηλώσεις.
Τέλος, οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν για τη διοργάνωση των συγκεκριµένων
εκδηλώσεων σε µεγαλύτερο ποσοστό από κάποιο έντυπο ή αφίσα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης
(39%) και σε µικρότερο βαθµό από άλλες πηγές (συµφοιτητές, e-mail, τον δικτυακό τόπο
του Γ∆, κλπ).

Ηµερίδες µε θέµα τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεχίζουν να
πραγµατοποιούνται και κατά την περίοδο από 1/10/2010 έως σήµερα, όπου το Γραφείο
∆ιασύνδεσης λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Σύντοµα θα αναρτηθούν χρήσιµα στατιστικά
στοιχεία και για την περίοδο αυτή των εκδηλώσεων αυτών.
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Παράρτηµα
∆ελτίο ανατροφοδότησης Ηµερίδας µε θέµα τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Ανατροφοδότηση Εκδήλωσης / Ηµερίδας
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο προκειµένου να µας
βοηθήσετε να βελτιώσουµε την ποιότητα των µελλοντικών εκδηλώσεων / σεµιναρίων που
θα διοργανώσουµε
Αθήνα
/ /2012
Προπτυχιακός Φοιτητής

Εξάµηνο σπουδών …………………………………………….…………

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Εξάµηνο σπουδών…………………………………………...…………

Απόφοιτος

Εργαζόµενος

Άνεργος

Έτος αποφοίτησης………………….

Άλλο (διευκρινείστε) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Πανεπιστήµιο ………………………………………………..

Τµήµα………………………………………………………………………….

Άνδρας

Γυναίκα

Το θέµα της εκδήλωσης ήταν:

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης ήταν:

Πολύ Καλό

Μέτριο

Καλό

Κακό

Πολύ Καλό

Μέτριο
Κακό

Καλό
Θεωρείτε ότι η εκδήλωση γενικά ήταν:

Πολύ Καλή
Καλή

Βρίσκετε κατάλληλη την περίοδο που διοργανώθηκε
η εκδήλωση
Μάθατε για την εκδήλωση από:

Μέτρια
Κακή

ΝΑΙ

έντυπο ή αφίσα

ΟΧΙ

e-mail
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δικτυακό τόπο Γραφείου
∆ιασύνδεσης
συµφοιτητή/συνάδελφο

φοιτητικό forum
ανακοίνωση / άρθρο
στον τύπο

Αλλιώς (διευκρινίστε) ....................................................
Γενικά σχόλια/προτάσεις σχετικά µε αυτή ή µελλοντικές εκδηλώσεις µας:

Παρακαλούµε αφήστε το ερωτηµατολόγιο στη Γραµµατεία κατά την έξοδό σας
Σας ευχαριστούµε πολύ!
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