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Περίληψη 

Σκοπός της μελέτης 

Ο σκοπός της μελέτης είναι η αποτίμηση της ικανοποίησης αποφοίτων 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών 

Υγείας που παρέχονται από τρία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Δημογραφικά, 

εκπαιδευτικά, και χαρακτηριστικά της εργασίας πριν και μετά την αποφοίτηση 

ερευνήθηκαν για πιθανή επίδραση στη διαφοροποίηση της ικανοποίησης. 

Συντάχθηκε και εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο, βασισμένο σε αντίστοιχα 

ερωτηματολόγια χωρών του εξωτερικού προσαρμοσμένο στην ελληνική 

πραγματικότητα. Επιπλέον διερευνήθηκε η συσχέτιση της πρόθεσης των αποφοίτων 

να προτείνουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε τρίτους (positive Word of 

Mouth Communication) με τη συνολική ικανοποίηση (total satisfaction score) και με 

άλλους παράγοντες.  

Μεθοδολογία 

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη μεταπτυχιακοί απόφοιτοι (n=162), 

εγγεγραμμένοι κατά τα έτη 2003-2007 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Ο ρυθμός απόκρισης ήταν 50.6%. 

Τριάντα επτά δηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ικανοποίησης ενώ 

άλλα μέρη του ερωτηματολογίου κατέγραψαν δημογραφικά, μορφωτικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων. Εξετάστηκαν με απλή και 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση μεταβλητές ώστε να διαπιστωθεί η επίδρασή 

τους στην πρόθεση των αποφοίτων να προτείνουν το πρόγραμμα που 

παρακολούθησαν σε τρίτους (positive Word of Mouth Communication). 

Ευρήματα  

Διδασκαλία, προσόντα, αξιολόγηση επίδοσης, επανατροφοδότηση, 

κοινωνική ζωή, υποδομές και οργάνωση ήταν οι επτά παράγοντες ικανοποίησης 

όπως προέκυψαν μετά από στατιστική ανάλυση. Το φύλο και το πεδίο των 

προπτυχιακών σπουδών δε διαφοροποιούν το συνολικό παράγοντα ικανοποίησης. 

Οι έγγαμοι βαθμολόγησαν υψηλότερα έναντι των αγάμων 3 παράγοντες και οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία απόφοιτοι 2 παράγοντες. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
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Κρήτης βαθμολόγησαν υψηλότερα 2 παράγοντες, ωστόσο ο συνολικός παράγοντας 

ικανοποίησης δεν παρουσίασε διαφοροποίηση μεταξύ αποφοίτων με διαφορετικό 

ίδρυμα προέλευσης. Διαφοροποιήσεις δεν παρουσιάστηκαν και μεταξύ αποφοίτων 

με διαφορετικά χαρακτηριστικά εργασίας (δημόσιος φορέας/ιδιωτικός φορέας, 

σύμβαση ορισμένου χρόνου/αορίστου χρόνου, μερική πλήρης απασχόληση) ή 

μεταξύ εργαζομένων και ανέργων, μετά ή πριν την αποφοίτηση. Απόφοιτοι που 

έλαβαν υψηλότερο μισθό μετά την αποφοίτηση βαθμολόγησαν υψηλότερα τον 

παράγοντα 2 συγκρινόμενοι με αποφοίτους που κατατάχθηκαν σε χαμηλότερα 

κλιμάκια μισθού.  

Η συνολική ικανοποίηση των αποφοίτων συσχετίζεται θετικά με την 

πρόθεση τους να προτείνουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε τρίτους 

(Word of Mouth Communication), ενώ αρνητικά συσχετίζεται η ανεργία και η 

αναζήτηση εργασίας μετά την αποφοίτηση.  

Συμπεράσματα 

Η μέτρηση της ικανοποίησης των αποφοίτων μπορεί ως δείκτης να παρέχει 

χρήσιμα ευρήματα στους εμπλεκόμενους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην παρούσα 

έρευνα η μελέτη της ικανοποίησης και των διαφοροποιήσεων της ως προς ατομικά 

και εργασιακά χαρακτηριστικά των αποφοίτων προσέφερε μια αρχική καταγραφή. 

Τα ευρήματα σχετικά με την πρόθεση των αποφοίτων να συστήσουν το πρόγραμμα 

που παρακολούθησαν σε τρίτους, μπορούν αρχικά να ερμηνευτούν ως ενδείξεις για 

ενεργότερη παροχή στήριξης από τις διοικήσεις των προγραμμάτων στους 

αποφοίτους που αναζητούν εργασία. Μελλοντική έρευνα και επικοινωνία με τους 

αποφοίτους που συμμετείχαν στην έρευνα θα αποδώσει μια περισσότερο 

ολοκληρωμένη άποψη στο θέμα της ικανοποίησης των αποφοίτων. 
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Abstract 
Purpose of the study 

The objective of the study was to measure graduates’ satisfaction of Master 

Programmes in the area of Health Care Management, provided by 3 Greek State 

Universities. Graduates’ demographic, educational and employment status 

characteristics before and after graduation have been examined for potential 

influence on satisfaction scoring. Additionally formulating, establishing and applying 

a suitable and reliable tool were necessities for the needs of the present study. The 

questionnaire was based on similar tools thus has been adjusted in the reality of 

Greek Higher Education. Furthermore, factors affecting graduates’ positive Word of 

Mouth Communication have been examined. 

Design/methodology/approach  

Master graduates of the study (n=162), from 2003-2007 admission years, 

filled in the questionnaire electronically (web-based) or by phone interview. Overall 

response rate was 50.6%. Thirty seven statements were used for satisfaction 

measure while other questionnaire parts recorded demographic, occupational and 

educational characteristics of the graduates.  

Findings  

Analysis revealed seven factors titled as teaching, skills, assessment, 

feedback, social opportunities, facilities and organization of the course. Gender and 

first degree content do not affect the produced total satisfaction score. Married 

participants scored higher than singles in three factors and older participants scored 

higher than younger ones in two factors. University’s of Crete graduates scored 

higher than other graduates in two factors, however, total satisfaction score was not 

significant different among graduates of the three Master Courses. Concerning 

graduates’ employment characteristics (part time/full time job, public/private sector, 

indefinite/fixed term contract, employment/unemployment) satisfaction scores did 

not vary in any factor among graduates of different status per characteristic, neither 

before nor after graduation. Graduates who received higher salaries after graduation 

scored higher in factor two comparing to graduates that have been categorized in 
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lower salary scales. Graduates that have been in a more favorable job position after 

graduation comparing to others (full time, public sector, indefinite contract) did not 

express higher levels of satisfaction. 

A group of variables has been tested, using simple and multiple logistic 

regression, in order to measure the effect on strengthening graduates’ intention to 

recommend the Master Course to others (positive Word of Mouth Communication). 

Graduates who showed high overall satisfaction level of the Master Program, adopt 

positive Wοrd of Mouth Communication recommending it to interested parties. In 

contrast, unemployment or work seeking affects negatively graduates’ intention to 

propose the Master Program to others.  

Conclusions 

Measuring graduates’ satisfaction and relative aspects can provide valuable 

indicators to stakeholders. In the present study, tracking the effect of graduates’ 

demographic and educational characteristics along with exploring the impact of 

employment status on satisfaction provided a first insight about Master graduates 

surveyed. Additionally, findings relative to their positive «Word of Mouth 

Communication» intention can be interpreted as initial evidence to Master Courses’ 

managers for supporting their graduates in job seeking procedures. Future research 

and participants’ follow up is needed to formulate a more inclusive view on 

satisfaction. 

 

Keywords: Satisfaction, graduates, Health Care Management, Master Course, 

Greece, career, employment, demographics, education, Word of Mouth Communication 

(WoMC) 
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Πίνακας συντομογραφιών 

 

Συντομογραφίες στα ελληνικά 

Α.ΔΙ.Π.: Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Α.Ε. Ανώτατη Εκπαίδευση 

Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Κ.Π.Α.: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ε.Χ.Α.Ε: Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Ι.Α.Ε.: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Μο.Δι.Π.: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

Πα.Πει.: Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Π.Κ.: Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Ξενόγλωσσες συντομογραφίες 

ACQUIN: Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute  

AUQA: Australian Universities Quality Agency 

AGS: Australian Graduates Survey 

BGS: Beyond Graduation Survey 

ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education 

ESIB: European Students' Union 

EUA: The European University Association 

EURASH: European Association of Institutions in Higher Education 

FINHEEC: The Finnish Higher Education Evaluation Council 

HEFCE: Higher Education Funding Council 

NSS: National Student Survey 

NVAO: The Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders 
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PREQ: Postgraduate Research Experience Questionnaire 

PTES: Postgraduate Taught Experience Survey 

TEQSA: Tertiary Education Quality and Standards Agency  

UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

WoMC: Word of Mouth Communication 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Περισσότερο γνωστή διαχρονικά στην Ελλάδα έχει γίνει η αντιπαράθεση των 

εμπλεκομένων φορέων στη διαδικασία της αξιολόγησης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, παρά η αξιολόγηση καθεαυτή ως λειτουργία. Σήμερα που τίθεται εν 

αμφιβόλω λόγω της οικονομικής στενότητας η συνέχιση της λειτουργίας τμημάτων 

και σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, πόσο μάλλον προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών που ερευνήσαμε στην παρούσα εργασία, είναι η 

κατάλληλη στιγμή για το πραγματικό ξεκίνημά της. Με γνώμονα όχι τη συρρίκνωση 

των εθνικών δομών της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά την αποδοτικότερη χρήση των 

διατιθέμενων πόρων προς όφελος του τελικού χρήστη, του φοιτητή και του 

εκπαιδευόμενου. Η αξιολόγηση στηριζόμενη σε κοινά αποδεκτές, νομοθετημένες 

και αδιάβλητες διαδικασίες, και με την εφαρμογή εναλλακτικών δεικτών 

αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει συμβουλευτικό εργαλείο για τη λήψη ορθών 

αποφάσεων πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας.  

Η αξιολόγηση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία όπως δυναμική είναι από 

τη φύση της και η εκπαίδευση. Η καινοτομία προς όφελος της γνώσης εμφανίζεται 

όταν είμαστε ανοιχτοί στην αποδοχή μεθόδων, ιδεών και προσεγγίσεων από άλλους 

επιστημονικούς χώρους ή άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Η αρχική 

επιφυλακτικότητα είναι φυσιολογική όμως η αντικειμενική ματιά μπορεί να 

διακρίνει ότι πίσω από την απειλή της «εκχώρησης» και της «εισβολής» υπάρχει 

μια κρυμμένη ευκαιρία για παραπέρα πρόοδο και εξέλιξη, μέσα από τη 

δημιουργική προσαρμογή του υπάρχοντος στις ανάγκες του νέου. Ειδικά σήμερα οι 

συνθήκες απαιτούν συνεργασίες και όχι περιχαρακώσεις, καθώς είναι πιθανό ότι η 

απομόνωση με σκοπό την συντήρηση θα οδηγήσει ταχύτερα στην εξαφάνιση και 

την απορρόφηση από αυτούς που βλέπουν μπροστά και προσαρμόζονται.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ετυμολογικά η αξιολόγηση ορίζεται ως η «απόδοση ορισμένης αξίας σε 

κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο, ή κατάσταση» και περιγράφει μεταξύ άλλων «την 

απόδοση μιας ιδιότητας, θετικής ή αρνητικής, σε ό, τι αξιολογείται, το αποτέλεσμα 

της σύγκρισης κάποιου πράγματος με κάποιο άλλο ομοειδές και το βαθμό επίτευξης 

ορισμένου στόχου» (Κασσωτάκης, 1989). Ορίζεται δηλαδή συγκριτικά, συχνά με την 

υποκειμενικότητα που μπορεί να διακρίνει αυτόν τον προσδιορισμό ως προς τον 

τελικό βαθμό επίτευξης ενός αποτελέσματος ή άλλες φορές ως προς τα κριτήρια και 

τα πρότυπα με τα οποία επιλέγει κάποιος να πραγματοποιήσει τη σύγκριση αυτή.  

Η εγγενής υποκειμενική φύση της αξιολόγησης ειδικά στην περίπτωση της 

εκπαίδευσης διαχρονικά έχει προσφέρει στους μελετητές και στους φορείς 

αξιολόγησης τη δυνατότητα να διαμορφώσουν διαφορετικές θεωρίες, προσεγγίσεις 

και μεθοδολογικά εργαλεία για την αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 

προσεγγίσεις αυτές εξελίσσονται και  λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. 

Τα τελευταία χρόνια κινούνται προς την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης 

προσανατολισμένων προς τις ανάγκες της κοινωνίας και των φοιτητών ειδικότερα. 

Προστίθεται συνεπώς μια διάσταση στην αξιολόγηση της ανώτατης εκπαίδευσης 

πλέον της συμμόρφωσης με ορισμένα πρότυπα ποιότητας. 

Στην Ελλάδα ο νόμος 3374/2005 για τη σύσταση της Αρχής Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ορίζει το πλαίσιο της ως εξής: 

«Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική τεκμηριωμένη και λεπτομερή 

αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση και 

διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την 

ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

1.1. Η έννοια της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

Ένα κομβικό σημείο για την Ευρώπη: Η Διακήρυξη της Μπολόνιας 

Συχνά στην χρήση του όρου «αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 

παραλείπεται μια ουσιώδης λέξη «κλειδί» για την κατανόηση του περιεχομένου και 

του νοήματος του: «αξιολόγηση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης». Στα 

καίρια σημεία της Διακήρυξης της Μπολόνιας1 περιλαμβάνεται ρητή αναφορά και 

δέσμευση των 46 συνυπογραφόντων κρατών για Ευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο 

τη διασφάλιση και αξιολόγηση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Διακήρυξη 

της Μπολόνιας, 1999). 

Απώτερος στόχος μέσα από τη διασφάλιση της ποιότητας στη βάση κοινών 

διαδικασιών και προτύπων είναι να επιτευχθεί η κινητικότητα φοιτητών εντός της 

ΕΕ αλλά και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό προϊόν να καταστεί ελκυστικό και για 

πολίτες εκτός ΕΕ. Στις επόμενες διασκέψεις υπουργών των χωρών που είχαν 

υπογράψει την αρχική Διακήρυξη και ειδικά σε αυτή του Βερολίνου το 2003 

(Realising the European Higher Education Area, 2003) οι δεσμεύσεις εξειδικεύτηκαν 

και αποδόθηκαν με τη μορφή οδηγιών και προτύπων για τη διασφάλιση της 

                                                           
1
 Η διαδικασία της Μπολόνιας αποσκοπεί στην εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός συστήματος 

ακαδημαϊκών τίτλων που είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι, στην προώθηση της 

κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών, στην εξασφάλιση υψηλής 

ποιότητας διδασκαλίας και στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων αποσκοπεί, να βοηθήσει να υπάρξει σύγκλιση των διαφορετικών 

συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς ένα σύστημα με μεγαλύτερη διαφάνεια που θα 

βασίζεται σε τρεις κύκλους: Πτυχίο/Bachelor – Master – Διδακτορικό. Αποτελεί εκούσια δέσμευση 

κάθε υπογράφουσας χώρας να μεταρρυθμίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα. Η εν λόγω δέσμευση 

δεν επιβάλλεται στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα πανεπιστήμια. Όσον αφορά τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναφέρει ότι η Ένωση «συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη 

δράση τους» 

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm) 
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ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην ίδια σύνοδο εκφράστηκε από τους 

συμμετέχοντες υπουργούς η δέσμευση για υποστήριξη της ακαδημαϊκής ποιότητας 

σε επίπεδο ιδρύματος, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αναγνωρίστηκε «η 

ανάγκη για τη διαμόρφωση αμοιβαίως αποδεκτών κριτηρίων και μεθοδολογίας στη 

διασφάλιση της ποιότητας» . 

Αποκορύφωμα στην πορεία αυτή προς τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ, στα αγγλικά European Higher Education Area-ΕΗΕΑ) 

ήταν η επικύρωση στη Σύνοδο του Bergen το 2005 (The European Higher Education 

Area, Achieving the Goals, 2005) κειμένου που είχε συνταχθεί από την ENQA 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education). Στο κείμενο αυτό 

περιγράφονται τα επίπεδα εφαρμογής διασφάλισης της ποιότητας και παρέχονται 

συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες αξιολόγησης (ENQA, 2005) που 

αναφέρονται στην: 

• Καθιέρωση Ευρωπαϊκών προτύπων για τη διασφάλιση εσωτερικής και 

εξωτερικής ποιότητας των ιδρυμάτων καθώς και τη δημιουργία εξωτερικών 

οργανισμών διασφάλισης ποιότητας. 

• Περιοδική υποβολή των εξωτερικών οργανισμών διασφάλισης ποιότητας σε 

διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για τους ίδιους.  

• Δημιουργία ευρωπαϊκού φορέα που θα συμμετέχουν οι οργανισμοί 

διασφάλισης ποιότητας. 

• Ίδρυση ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φόρουμ για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 

Στη Σύνοδο του Bergen αναγνωρίστηκε και η ανάγκη για πιο ενεργή συμμετοχή 

των φοιτητών και για ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στις διαδικασίες 

αξιολόγησης. Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων οφείλει να ακολουθεί τις 

εξής τρείς βασικές αρχές: 

• Να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των φοιτητών, των εργοδοτών και 

της κοινωνίας γενικότερα από την παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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• Σεβασμός της αυτονομίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη σημαντική 

ευθύνη που αυτό συνεπάγεται για τα ίδια 

• Η διαδικασία εξωτερικού ελέγχου να εφαρμόζεται με τον κατάλληλο τρόπο 

ώστε να μην αποτελεί επιπλέον βάρος για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

θα παρεμποδίζει το κύριο έργο τους. 

  

Τόσο οι πολιτικές διαχείρισης της ποιότητας (quality management) όσο και οι 

διαδικασίες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται αυτή (quality assurance) ως στόχο 

έχουν να ανταποκριθεί η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Ευρώπη: 

• Στις αλλαγές που έχει προκαλέσει η παγκοσμιοποίηση 

• Στην ευρωπαϊκή ενοποίηση βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας2  

• Στη δέσμευση για τη δημιουργία του ΕΧΑΕ και  

• Στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ΑΕ στην Ευρώπη (Curvale, 2007) 

Όπως περιγράφηκε προηγούμενα, με τις δεσμεύσεις της Συνόδου της 

Μπολόνιας και των επόμενων, εκφράστηκε, διαμορφώθηκε και έγινε δεσμευτικά 

αποδεκτό προς εφαρμογή το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπεριέλαβαν και ρύθμισαν διαδικασίες και 

όρισαν πρότυπα ποιότητας, παρέχοντας ταυτόχρονα αυτονομία στις εθνικές 

πολιτικές αλλά και τα ιδρύματα να επιλέξουν τον τρόπο συμμόρφωσης τους προς 

τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Με την εφαρμογή ελέγχου σε όλα τα επίπεδα 

(εκπαιδευτικό ίδρυμα, εθνικός φορέας πιστοποίησης, ευρωπαϊκός φορέας 

                                                           
2
 Την 1η Δεκεμβρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, τερματίζοντας με τον τρόπο 

αυτό τις πολυετείς διαπραγματεύσεις σχετικά με θεσμικά ζητήματα. Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

τροποποιεί τις συνθήκες ΕΕ και ΕΚ, δηλαδή τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για 

την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χωρίς όμως να τις υποκαθιστά. Εφοδιάζει την Ένωση με το 

νομικό πλαίσιο και τα μέσα που της είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές 

προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών, για εκδημοκρατισμό και διαφάνεια, 

βελτιωμένα σύγχρονα θεσμικά όργανα, και μια Ευρώπη βασισμένη στις αξίες, την ελευθερία, την 

ασφάλεια και την αλληλεγγύη. Κυρίαρχο επίσης σημείο αποτελεί η ενδυνάμωση του ρόλου της 

Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm  
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πιστοποίησης) διασφαλίζεται η ομαλή πορεία προς την επίτευξη του κοινού 

ευρωπαϊκού στόχου για ποιοτική και ανεξάρτητη Ανώτατη Εκπαίδευση.  

1.2. Ρυθμιστές των διαδικασιών αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Πλέον των υπουργών των κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της 

Μπολόνιας, έχουν συσταθεί Ευρωπαϊκοί φορείς που συμβάλλουν στις διαδικασίες 

και στη διαμόρφωση πολιτικών ποιότητας στον ΕΧΑΕ. Μέσω αυτών 

αντιπροσωπεύονται τα συμφέροντα και οι θέσεις των εμπλεκομένων (stakeholders) 

στις πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην εξέλιξη και 

την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη 

θέση έχουν: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (EUA, the European University 

Association) η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση της Ένωση Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων (Association of European Universities -CRE) και της Ένωσης των 

συνόδων των πρυτάνεων των κρατών μελών της ΕΕ. Αποτελεί όργανο 

αντιπροσώπευσης τόσο των πανεπιστημίων όσο και των εθνικών πρυτανικών 

αρχών. Βασικός σκοπός του είναι η δημιουργία ενός συμπαγούς ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος παρέχοντας στα αυτόνομα ιδρύματα 

υποστήριξη για την ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα, ενθαρρύνοντας την 

συμβολή τους στην βελτίωση της κοινωνίας που υπηρετούν. (European University 

Association, 2005, 2006). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE-European 

Association of Institutions in Higher Education) η οποία αποτελεί μη κερδοσκοπικό 

διεθνή οργανισμό, με μέλη της εθνικές και επαγγελματικές ενώσεις κολλεγίων, 

πολυτεχνείων και ανεξάρτητων ιδρυμάτων (EURASHE, 2011). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών (πρώην ESIB, σήμερα ESU, European Students 

Union) η οποία αποτελείται από τις εθνικές ενώσεις φοιτητών από 34 χώρες της ΕΕ. 

Σκοπός της είναι η προώθηση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών 

ενδιαφερόντων των φοιτητών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως προς τους φορείς 

της ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO (ESU, 2011).  
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher 

Education), έχει ως κύριο σκοπό την πληροφόρηση και τη διάχυση καλών πρακτικών 

διασφάλισης ποιότητας στην ΑΕ στους εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης 

ποιότητας. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης 

Ποιότητας που ιδρύθηκε το 2000 για την ευρωπαϊκή συνεργασία για την ποιότητα 

(ENQA, 2012). 

Η Ομάδα Παρακολούθησης της Μπολόνιας (The Bologna Follow Up Group) που 

αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών που συνυπέγραψαν τη συνθήκη και 

από μέλη των παραπάνω φορέων (επιπλέον της UNESCO και της ΕΕ) με 

συμβουλευτικό ρόλο. Ο ρόλος του αφορά στην παρακολούθηση εφαρμογής της 

Συνθήκης της Μπολόνιας και των δεσμεύσεων των επόμενων συνόδων και 

συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο αξιολογώντας της πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί (EHEA, 2010). 

1.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

1.3.1. Παραδείγματα αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Οι διαδικασίες αξιολόγησης στις ευρωπαϊκές χώρες ποικίλουν, ωστόσο μετά 

τη διατύπωση των δεσμεύσεων της Μπολόνιας έχουν κοινό προσανατολισμό. Σε 

ορισμένες χώρες προϋπήρχε ικανοποιητικό σύστημα αξιολόγησης το οποίο 

εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, ενώ σε 

άλλες βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στραμμένο προς το στόχο της δημιουργίας του Ενιαίου 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της συμμόρφωσης με τα πρότυπα των 

ευρωπαϊκών οργανισμών ποιότητας.  

Όπως προαναφέρθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) παρέχεται σημαντική αυτονομία στις χώρες 

μέλη της ΕΕ για τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης της ΑΕ, δεσμεύοντας τις 

μόνο ως προς τις βασικές κατευθύνσεις. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά 

συστήματα αξιολόγησης της ΑΕ που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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Γερμανία 

Στη Γερμανία αμέσως μετά τη Διάσκεψη της Μπολόνιας ιδρύθηκε το 

ινστιτούτο ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) το 

οποίο έχει στην αρμοδιότητα του μεταξύ άλλων και τη διασφάλιση της ποιότητας 

στα γερμανικά ΙΑΕ. Στην αποστολή του τονίζεται ο προσανατολισμός για τη 

συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πριν τη 

σύστασή του ορισμένα γερμανικά πανεπιστήμια διενεργούσαν αξιολογήσεις (ήδη 

από το 1991) με δική τους πρωτοβουλία και εσωτερικό κανονισμό διασφάλισης 

ποιότητας. Η αξιολόγηση έγινε υποχρεωτική το 1998 με την ψήφιση σχετικού 

νόμου. Εκθέσεις αξιολόγησης με τα αποτελέσματα ανά ίδρυμα συντάσσονται κάθε 

έξη χρόνια. Το σύστημα αξιολόγησης είναι συνδεδεμένο με τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες με τη μορφή επιχορήγησης διαθέτουν κεφάλαια για τη βελτίωση της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιστήμες όπως η διοίκηση 

επιχειρήσεων το μάρκετινγκ κτλ (ACQUIN, 2010).  

Ολλανδία 

Αρμόδια για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΑΕ στην Ολλανδία είναι η 

ανεξάρτητη αρχή NVAO «The Accreditation Organisation of the Netherlands and 

Flanders» Κάθε πανεπιστήμιο διενεργεί εσωτερική αυτοαξιολόγηση ετησίως, ενώ 

υπάρχουν επιπλέον δύο άλλοι θεσμοί για την αξιολόγηση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης: Οι επιτροπές των εξωτερικών κριτών και ο επιθεωρητής εκπαίδευσης, 

ο οποίος λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή (αντίστοιχη λ.χ. με το «Συνήγορο του 

Πολίτη»), αλλά βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπουργού Παιδείας και έχει 

περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα για τη χάραξη της πολιτικής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους σκοπούς της Αρχής περιλαμβάνεται η δημιουργία 

«κουλτούρα ποιότητας» όρος που κερδίζει έδαφος στις διαδικασίες αξιολόγησης 

καθώς αντιπροσωπεύει το πέρασμα από τις επιμέρους μετρήσεις σε μια φιλοσοφία 

που διατρέχει όλο το σύστημα της εκπαίδευσης. Είναι σύστημα συνδεδεμένο με την 

αγορά εργασίας καθώς στις επιτροπές εξωτερικών κριτών εκτός από ακαδημαϊκούς 

και φοιτητές συμμετέχουν και εκπρόσωποι από τη βιομηχανία και την οικονομία.  
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Τα πανεπιστήμια μπορούν να επιλέγουν ποιο σύστημα παραδόσεων θα 

ακολουθήσουν αλλά οι στόχοι κάθε προγράμματος είναι από πριν σαφώς 

προσδιορισμένοι και κοινοποιημένοι, σε όρους εφοδίων και δεξιοτήτων που θα 

παράσχουν στους φοιτητές τους (NVAO,2011). 

Σουηδία 

Αρμόδιος οργανισμός αξιολόγησης για την ανώτατη εκπαίδευση στη 

Σουηδία είναι το «Swedish National Agency for Higher Education». Η εκτίμηση της 

ποιότητας μέσω της αξιολόγησης γίνεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις 

υποδείξεις του ENQA και στους σκοπούς της αξιολόγηση μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνεται η «διαβεβαίωση του κοινωνικού συνόλου ότι τα χρήματα από τη 

φορολογία για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 

ποιότητας». Οι βάσεις για το κεντρικό σύστημα αξιολόγησης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Σουηδίας ετέθησαν το 1993 και έκτοτε ακολουθούν τις 

ευρωπαϊκές εξελίξεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας των πανεπιστημίων 

θεωρούνται ιδιαίτερα αυστηρά. Πρωτοποριακό στοιχείο αξιολόγησης είναι παροχή 

αυτονομίας στους φοιτητές να οργανώνουν το πρόγραμμα των σπουδών τους μέσα 

στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εξετάζεται και κατά πόσο αποκτούν την ικανότητα να 

προσαρμόζονται και να επιλέγουν μέσα στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο που 

έχουν επιλέξει (HSV, 2010). 

Φινλανδία  

Το 1998 ξεκίνησε η διαμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης στη Φιλανδία 

και ταυτόχρονα αυτονομήθηκαν οι τομείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δράσης 

των πανεπιστημίων. Αρμόδιος εποπτικός οργανισμός είναι το Φινλανδικό 

Συμβούλιο Αξιολόγησης Ανώτατης Εκπαίδευσης (The Finnish Higher Education 

Evaluation Council –FINHEEC) Όπως και τη Σουηδία το σύστημα είναι αυστηρό 

χαρακτηρίζεται όμως από ευελιξία ως προς τις διαδικασίες και τα πρότυπα που 

κάθε ίδρυμα θα επιλέξει να εφαρμόσει και να διασφαλίσει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Βασική πολιτική επιδίωξη είναι η διασύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας που αποτελεί και κύριο κριτήριο αξιολόγησης. 
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Αξιολογείται ο βαθμός διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και 

κατά πόσο η παρεχόμενη εκπαίδευση σε όρους προσόντων και δεξιοτήτων βοηθά 

τους φοιτητές στον κύριο αυτό στόχο (FINHEEC, 2010). 

 

Μεγάλη Βρετανία 

H Μεγάλη Βρετανία διαθέτει ένα κεντρικό σύστημα αξιολόγησης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 1997. Το Μάιο του 2002 η αρμόδια γενική 

γραμματεία, με τη συνεργασία του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της 

Επιτροπής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, σχεδίασε και δημοσίευσε ένα νέο 

σύστημα αξιολόγησης. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί ανεξάρτητους κριτές αλλά και 

το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Quality Assurance 

Agency) με συμβουλευτικό ρόλο και ελεγκτικές αρμοδιότητες για την πρόοδο που 

γίνεται σε κάθε ίδρυμα. Αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των δράσεων 

αξιολόγησης καθώς και για τη χρηματοδότηση των IAE είναι το Higher Education 

Funding Council of England. Εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να αναθεωρούνται και 

να προσθέτονται νέα standards και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση 

ποιότητας στον «Κώδικα Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση» (The Quality 

Code) ο οποίος ορίζει προτεραιότητες και περιλαμβάνει οδηγίες για την τήρηση των 

προτύπων ποιότητας που έχουν τεθεί, τη διασφάλιση της ποιότητας καθώς και τη 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των ΙΑΕ. 

Η αξιολόγηση στοχεύει στην διατήρηση ακαδημαϊκής ποιότητας των 

προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων, στην ανανέωσή τους με βάση τους τις 

σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και την καταγραφή των αποτελεσμάτων σε 

όρους ποιότητας. Οι δράσεις αξιολόγησης συνοψίζονται : 

• Στην αρχική καταγραφή του βαθμού στον οποίο τα πανεπιστήμια 

προσεγγίζουν τους εθνικούς στόχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Στη βαθμολόγηση, από την Επιτροπή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 
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• Στη βελτίωση του συστήματος και στην παροχή συμβουλών προς τις αρχές 

των ιδρυμάτων 

• Στην τελική αξιολόγηση των ιδρυμάτων από εξωτερικούς κριτές 

Το σύστημα αυτό άρχισε να εφαρμόζεται το 2002-2003 από την επιτροπή για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας για λογαριασμό του HEFCE παρέχοντας στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα μια μεταβατική περίοδο 3 ετών για να προετοιμαστούν. Τα 

πιλοτικά αποτελέσματα της τριετίας εξετάστηκαν από ομάδες ειδικών ώστε να 

διαπιστωθεί ότι εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της αξιολόγησης. Συνεχίστηκε και 

εφαρμόστηκε για έξι χρόνια έως το 2011. Από το τέλος του 2011 οι φορείς 

αξιολόγησης, τα πανεπιστήμια, οι φορείς χρηματοδότησης της ΑΕ και οι 

ενδιαφερόμενοι βρίσκονται σε διαβούλευση προκειμένου να αναθεωρηθούν και να 

εκσυγχρονιστούν οι μέθοδοι και οι προτεραιότητες του συστήματος αξιολόγησης 

(HEFCE, 2010). 

Αυστραλία 

Εποπτεύουσα αρχή για την αξιολόγηση της ΑΕ στα ιδρύματα της Αυστραλίας 

ήταν έως το 2009 η Αρχή Ποιότητας των Πανεπιστημίων της Αυστραλίας (Australian 

Universities Quality Agency -AUQA) με αρμοδιότητα την διασφάλιση ποιότητας στα 

αυστραλιανά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την κοινωνική 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε αυτά. Μετά από εισηγήσεις ειδικών συστήθηκε η Αρχή Ποιότητας και 

Προδιαγραφών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Tertiary Education Quality and 

Standards Agency (TEQSA) με κύριο ρόλο την εποπτεία των φορέων που παρέχουν 

πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας στα ιδρύματα ΑΕ (TESQA, 2013). 
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1.4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.4.1. Η σύσταση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) 

Στις προηγούμενες ενότητες περιγράφηκε το πλαίσιο αξιολόγησης όπως 

ορίστηκε στη Σύνοδο της Μπολόνιας και σε όσες ακολούθησαν, καθώς και 

συστήματα αξιολόγησης ποιότητας της ΑΕ άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα 

προσυπέγραψε το 1999 τη Διακήρυξη της Μπολόνιας, χωρίς ακόμα να έχει 

θεσμοθετημένο εθνικό φορέα για την παρακολούθηση της ποιότητας στα ΑΕΙ που 

δραστηριοποιούνται στην επικράτειά της. Με το νόμο 3374/2005 ιδρύθηκε η 

ανεξάρτητη εποπτική και συντονιστική «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.). Σκοπός της είναι η παροχή 

υποστήριξης στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των 

διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του 

παρεχόμενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την 

προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της Πολιτείας και 

των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν. 

Βάσει του νόμου σύστασης της Α.ΔΙ.Π. αξιολογείται η ποιότητα 

• Του προγράμματος σπουδών 

• Του παρεχόμενου διδακτικού έργου 

• Του παραγόμενου ερευνητικού έργου και 

• Των λοιπών υπηρεσιών 

σε δύο κύρια στάδια, την εσωτερική αξιολόγηση (2 φάσεις) και την εξωτερική από 

ανεξάρτητους αξιολογητές.  

Η Α.ΔΙ.Π. παρέχει κατευθύνσεις και αναλυτικά υποδείγματα διαδικασιών και 

εντύπων αξιολογήσεων στις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (Μο.Δι.Π.) που έχουν 

συσταθεί στα ΙΑΕ, και αυτονομία στη διαμόρφωση των δικών τους εσωτερικών 

διαδικασιών ως προς τους χρόνους και τη μορφή των αξιολογούμενων πεδίων. Η 

Α.ΔΙ.Π. αποτελεί τη θεσμική ανταπόκριση της Ελλάδας στην πανευρωπαϊκή 

προσπάθεια για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΑΕ, βάσει των κοινών προτύπων και 
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δεσμεύσεων της Διακήρυξης της Μπολόνιας για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πριν τη σύσταση της Α.ΔΙ.Π. Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα είχαν δημοσιοποιήσει εκθέσεις αξιολόγησης από ανεξάρτητους 

εξωτερικούς αξιολογητές και είχαν καθιερώσει συστήματα εσωτερικής αξιολόγησης 

(Δεσπότης, 2008). 

 

1.5. Οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορούν: 

• Στις αυξανόμενες απαιτήσεις των φοιτητών και της κοινωνίας από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για προσφορά περισσότερων και ποιοτικότερων 

υπηρεσιών με παράλληλο περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης 

(Houston και Rees,1999) 

• Στην αύξηση του κόστους παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως 

λόγω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας (Butta και 

Rehnamb, 2010) 

• Στην ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην επιβολή 

διδάκτρων για συμμετοχή στο κόστος εκπαίδευσης σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες (Maringe, 2006, Voss και συν., 2007). Ως συνέπεια, ενισχύθηκε η 

σημασία που αποδίδουν οι διοικήσεις των ιδρυμάτων σε προσεγγίσεις και 

μεθοδολογίες από επιστήμες όπως το μάρκετινγκ και η συμπεριφορά 

καταναλωτή και αποδίδεται αυξημένη σημασία στις προσδοκίες των 

υποψηφίων φοιτητών. 

• Στον ραγδαία αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

στον ευρωπαϊκό χώρο (Elliot και Healy, 2001) παράλληλα με τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών (Nguyen και συν., 

2004) 

• Στις αλλαγές του κοινωνικού και δημογραφικού προφίλ των χρηστών των 

υπηρεσιών Ανώτατης Εκπαίδευσης και συνεπώς και των αναγκών τους 

διαχρονικά (Marzo-Navarro και συν., 2005α, 2005β, Tam, 2002) 

• Στη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών καθώς, το παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον της ΑΕ και τις ευρύτατες επιπτώσεις μεταξύ άλλων από την 

εισαγωγή στρατηγικών μάρκετινγκ για την προσέλκυση των φοιτητών 

(Hemsley-Brown και Oplatka, 2006) 
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1.6. Αντίκτυπος των αλλαγών στις διαδικασίες αξιολόγησης  

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σήμερα αναμφισβήτητη πραγματικότητα 

ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες που τις προκάλεσαν ή τη 

σύνταξη κάποιου προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες 

παγκοσμιοποίησης της εκπαίδευσης έχουν προκαλέσει αλλαγές στη μεθοδολογική 

προσέγγιση της αξιολόγησης ποιότητας, προσανατολίζοντας την και προς τη 

μέτρηση της ικανοποίηση των φοιτητών, την συνολική μαθησιακή εμπειρία και την 

εργασία μετά τις σπουδές. Οι αλλαγές αυτές έχουν ενσωματωθεί ως επιπλέον 

δείκτες στα εθνικά συστήματα αξιολόγησης της ΑΕ ή εφαρμόζονται πιλοτικά σε 

χώρες όπως η Αυστραλία (Wilson και συν. 1997, Chalmers, 2007) η Μεγάλη 

Βρετανία (Richardson, 1994, Rhodes και Nevill, 2004) καθώς επίσης και στις ΗΠΑ (Di 

Biase 2004, Umbach και Wawrzynski, 2004). Η έρευνα δηλαδή στρέφεται πλέον των 

παραδοσιακών μετρήσεων που αφορούν έλεγχο επίτευξης ορισμένων standards 

ποιότητας και σε περισσότερο υποκειμενικούς δείκτες οι οποίοι βάζουν ως στόχο:  

 

• Την εκτίμηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των φοιτητών και των 

δεξιοτήτων που επιδιώκουν να αποκτήσουν μέσα από τις σπουδές τους 

καθώς η ικανοποίηση από τις σπουδές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

προοπτικές εργασίας μετά την αποφοίτηση και τα προσόντα που τελικά 

αποκτήθηκαν (Petruzzellis και συν., 2006) 

• Τον αντίκτυπο του τίτλου σπουδών στην αγορά εργασίας σε όρους 

απασχόλησης, επαγγελματικής κινητικότητας και εξέλιξης των αποφοίτων 

καθώς η ανεργία και η επαγγελματική αποκατάσταση εξακολουθούν να 

αποτελούν μείζον θέμα διεθνώς (Yorke, 2004) 

• Την αντιστοιχία των προσόντων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι 

απόφοιτοι με τις ανάγκες της θέσης εργασίας που καταλαμβάνουν μετά την 

αποφοίτηση. Ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή διδάκτρων 

για τη φοίτηση αποτελεί κύρια επιδίωξη των φοιτητών να αποκτήσουν 
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προσόντα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις μελλοντικής τους 

εργασιακής θέσης (McCuddy, 2008) 

• Την αλληλεπίδραση των ιδρυμάτων ΑΕ με αποφοίτους τους και την 

καταγραφή της επαγγελματικής τους πορείας και εξέλιξης καθώς μπορεί να 

αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για αναγκαίες αλλαγές στην 

διάρθρωση και την ποιότητα των παρεχομένων σπουδών όπως επισήμαναν 

ήδη από το 1996 οι Ravley και συν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1. Εισαγωγικά 

Στο προηγούμενα κεφάλαιο περιγράφηκε το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί 

πανευρωπαϊκά στην αξιολόγηση της, οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον της ΑΕ και 

ο αντίκτυπός τους στις διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζουν τα ιδρύματα ΑΕ. 

Ωστόσο, η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου από ΙΑΕ πριν ακόμα 

τεθεί στη Διάσκεψη της Μπολόνιας και στις επόμενες Συνόδους για να 

μορφοποιηθεί σε συγκεκριμένες δράσεις, είχε απασχολήσει τόσο εθνικούς φορείς 

αξιολόγησης και ιδρύματα, όσο και μεμονωμένους ερευνητές. Η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1980 και η αντίστοιχη στην 

Αυστραλία μετά το 1990, οδήγησαν στην αξιολόγηση ποιότητας των ΙΑΕ των χωρών 

αυτών με κύριο ζητούμενο την ανάγκη για κοινωνική λογοδοσία και την τεκμηρίωση 

για εκπλήρωση της αποστολής τους αξιοποιώντας τους πόρους που λαμβάνουν είτε 

με τη μορφή διδάκτρων ή με τη μορφή κρατικής χρηματοδότησης.  

Επιπλέον η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών για 

Ανώτατα Ιδρύματα που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε συνθήκες 

ελεύθερου ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας καθώς προσέλκυση νέων 

υποψηφίων φοιτητών συνδέεται με τη βιωσιμότητα τους (Jiewanto και συν., 2012 

Elliott και Shin, 2002, Gruber και συν., 2010). Σε χώρες που συνδέθηκε η 

χρηματοδότηση με την επίτευξη standards ακαδημαϊκής ποιότητας εφαρμόστηκαν 

πιλοτικά και στη συνέχεια γενικεύτηκε η χρήση και άλλων δεικτών όπως αυτός της 

ικανοποίησης των φοιτητών ή αποφοίτων από τις σπουδές τους. Καταγράφονται 

συνεπώς εκτός από τα μετρήσιμα αποτελέσματα σε όρους εισροών-εκροών και 

αποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων με αντικειμενικά κριτήρια, και δείκτες 

που αφορούν τη στάση των χρηστών απέναντι στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που 

χρησιμοποίησαν. Πριν αναφέρουμε σχετικά παραδείγματα, στο παρόν κεφάλαιο θα 

επιχειρηθεί μια περιγραφή των όρων της ποιότητας και της ικανοποίησης. 
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2.2. Προσεγγίσεις ποιότητας στην ΑΕ 

 
…even though Quality cannot be defined,  

you know what it is!  

(Pirsig, 1974) 

 

Στο χώρο των κοινωνικών επιστημών υπάρχουν όροι που θεωρούνται 

δύσκολοι στην εννοιολογική τους προσέγγιση αν και χρησιμοποιούνται συχνότατα 

και το περιεχόμενο τους ερμηνεύεται κάθε φορά διαφορετικά. Συμπεριλαμβάνεται 

σε αυτή την κατηγορία και η ποιότητα, «διαβόητη για την αοριστία της και 

παρομοίως δύσκολη να περιγραφεί όσο και να επιτευχθεί» (Gibson, 1986). Ως 

γενικός όρος συγχέεται συχνά με τα επίπεδα και τις προδιαγραφές ποιότητας που 

μπορεί να έχουν τεθεί για ένα προϊόν ή υπηρεσία ενώ διακρίνεται σαφώς από 

αυτές (Van Kemenade και συν., 2008). Στην ποιότητα υπηρεσιών, έχουμε έναν 

ασαφή όρο για να περιγράψει ένα άυλο προϊόν οπότε οι προσεγγίσεις είναι 

περισσότερο πολύπλοκες. Ο Lundgren (1983) συγκρίνει σε δυσκολία τον ορισμό της 

ποιότητας με την απάντηση στο ερώτημα τι είναι ζωή.  

 Η διερεύνηση της ποιότητας είναι θέμα που απασχολεί ήδη από το 

Μεσαίωνα τα πρώτα πανεπιστήμια που συστάθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο (Vught, 

1994). Στην αξιολόγησης της σύγχρονης Ανώτατης Εκπαίδευσης σημείο αναφοράς 

στη βιβλιογραφία αποτελεί η ανάλυση των Harvey και Green για τη σχετικότητα του 

όρου, την υποκειμενικότητα και τη διαφοροποίησή της σε νόημα και περιεχόμενο 

ανάλογα με το χρήστη και τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται. Επισημαίνεται 

ότι είναι μια έννοια τόσο ασταθής αφού το ίδιο άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τον όρο δίνοντας του διαφορετική έννοια σε διαφορετικές περιπτώσεις η οποία 

έννοια είναι και αξιακά φορτισμένη από τις πεποιθήσεις και τις στάσεις του ατόμου 

(Harvey και Green, 1993). Στην εκπαίδευση ένας επιπλέον παράγοντας δυσκολίας 

αντικειμενικού προσδιορισμού της ποιότητας αποτελούν οι εμπλεκόμενοι φορείς 

σε αυτή (stakeholders-φοιτητές, διοικήσεις ιδρυμάτων, διδακτικό προσωπικό, 

εργοδότες και οργανισμοί αξιολόγησης) καθώς προσπαθούν να περιγράψουν την 

ποιότητα όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται και την προσδιορίζουν. Έχουμε δηλαδή 

ταυτόχρονα και διαφορετικούς ορισμούς αλλά και διαφορετικές έννοιες (Burrows 

και Harvey, 1992).  
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Η διαβούλευση για τον ορισμό της ποιότητας συνεχίζεται. Πρόσφατα, 

αποδεχόμενοι τη δυσκολία ενός απλού ορισμού, οι Kalayci και συν. (2012) 

προσπάθησαν να συνθέσουν τις απόψεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί και 

να ορίσουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την ποιότητα στην ΑΕ. Στην έρευνα τους 

βρίσκουμε ανασκόπηση αναλύσεων σχετικά με την ποιότητα, από ερευνητές που 

επιχείρησαν να την ορίσουν πολυδιάστατα και περιγραφικά. Περιγράφουν τις πέντε 

διαστάσεις της ποιότητας που ορίστηκαν από τον Garvin το 1984: την αριστεία, τον 

προσανατολισμό προς το προϊόν, προς τον πελάτη, προς την παραγωγή και την 

βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (value for money). Τονίζουν ωστόσο επειδή ο Garvin 

προσέγγισε την ποιότητα από τη σκοπιά της προώθησης προϊόντων, μόνο η πρώτη 

και η τελευταία μπορούν να έχουν αξία στην περίπτωση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Τους Harvey και Green (1993) που όρισαν τις πέντε 

αλληλοσυνδεόμενες ιδιότητες της ποιότητας: α) αριστεία (excellence), β) τελειότητα 

(perfection), γ) καταλληλότητα σε σχέση με το σκοπό (fitness for purpose), δ) 

βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (value for money) και ε) μετασχηματισμό 

(transformation).  

Οι Van Kemenade και συν. (2008) προσέγγισαν και όρισαν την ποιότητα με 

βάση τέσσερα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά: το αντικείμενο, τις προδιαγραφές 

(standards), το υποκείμενο και τις αξίες. Στην ανάλυση τους επικεντρώθηκαν στις 

τελευταίες τους και επεσήμαναν τη σημασία της διάκρισης ανάμεσα στην ποιότητα 

του έργου που αξιολογείται και τα συμφωνημένα πρότυπα με τα οποία γίνεται η 

αξιολόγηση. 

Οι μελετητές της ποιοτικής διάστασης και της αξιολόγησης της ΑΕ επιχειρούν 

να την προσδιορίσουν αποδίδοντάς της επιμέρους ιδιότητες και χαρακτηριστικά 

που κατά τη γνώμη τους έχει ή οφείλει να έχει. Ειδικά την περίπτωση της 

εκπαίδευσης δεν έχουμε ένα «προϊόν» ή μια υπηρεσία με σταθερά χαρακτηριστικά, 

που το καθιστά μετρήσιμο, καθώς επίσης οι απαιτήσεις των χρηστών από αυτή την 

υπηρεσία μεταβάλλονται τόσο διαχρονικά όσο και ανάλογα με την προσωποποίηση 

των αναγκών. Οι Harvey και Green (1993) επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι να οριστεί η ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και πάντως εξαρτάται από 
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τη δέσμευση των εμπλεκομένων φορέων ως προς το επίπεδο ποιότητας καθώς και 

από την κουλτούρα που χαρακτηρίζει κάθε πανεπιστήμιο. 

 Επιπλέον κρίσιμο σημείο στον ορισμό της ποιότητας είναι η διάκριση της 

έννοιας από τους μηχανισμούς μέτρησης της ποιότητας, έτσι ώστε το μέσον 

εκτίμησης να μην ταυτίζεται εννοιολογικά με την ουσία του όρου. Οι Houston και 

συν. (2008) πιο κοντά στις σύγχρονες τάσεις αναφέρουν στην έρευνά τους ότι η 

ποιότητα στην εκπαίδευση σχετίζεται με την ικανότητα των αποφοίτων να αποκτούν 

εφόδια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμέσως μετά την αποφοίτησή τους στην 

αγορά εργασίας. 

2.3. Ποιότητα και αξιολόγηση προδιαγραφών ποιότητας 

Πέρα από τα εννοιολογικά προβλήματα στην προσέγγιση της ποιότητας στην 

ΑΕ, ένα θέμα που συχνά αποτελεί συγχυτικό παράγοντα είναι η έλλειψη διάκρισης 

ανάμεσα στην ποιότητα και τα πρότυπα ποιότητας που θέτει ένα ίδρυμα, ένας 

εποπτικός οργανισμός ποιότητας ή οι διοικήσεις των ιδρυμάτων ΑΕ. Επιπλέον στις 

πολιτικές αξιολόγησης ποιότητας και μέτρησης απόδοσης των πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων βάσει προτύπων ασκείται κριτική κυρίως για το πώς ορίζονται και 

ποιοι αποφασίζουν για τους στόχους της ανώτατης τριτοβάθμιας παιδείας (Tam, 

2001).  

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα πρότυπα ως σχετιζόμενα με τη μέτρηση 

συγκεκριμένων εκβάσεων (outcomes) της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ την 

ποιότητα σχετιζόμενη με τις διαδικασίες. Κοινό σημείο ωστόσο και των δυο είναι η 

συνεισφορά τους στην επίτευξη ποιότητας συνολικά. Επειδή η ποιότητα δεν 

ορίζεται συνολικά και αντικειμενικά, είναι σημαντικό κατά την Green (1994) να 

προσδιοριστούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων (stakeholders) και τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούν για τη μέτρηση της ποιότητας, και να συνεκτιμώνται 

όταν επιχειρείται καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ποιότητας.  
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2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.4.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο οι αλλαγές στο χώρο της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης διεθνώς έχουν κατευθύνει τους φορείς αξιολόγησης ποιότητας στην 

ανανέωση και τον εμπλουτισμό των διαδικασιών που εφαρμόζονται. Οι απαίτηση 

για μετρήσιμα αποτελέσματα οδήγησαν στην περιγραφή από ερευνητές σταδίων, 

κανόνων και μορφών αξιολόγησης ποιότητας. Κατά τους Harvey και Newton 

(2004), ο μηχανισμός διασφάλισης της ποιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω 

συγκεκριμένα στάδια και διαδικασίες: 

• αποτίμηση (assessment) 

• πιστοποίηση (accreditation) 

• έλεγχος (audit) 

• εξωτερική εξέταση (external examination).  

H διασφάλιση της ποιότητας ανάλογα με την οπτική που έχει οριστεί αφορά στον 

έλεγχο της ποιότητας μιας διαδικασίας ή των αποτελεσμάτων (outcomes). Ο 

έλεγχος της ποιότητας (audit) την εξωτερική επιβεβαίωση ότι το ίδρυμα έχει 

θεσμοθετήσει αποτελεσματικούς εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας. 

Η αποτίμηση της ποιότητας (quality assessment) αφορά εξωτερική ή εσωτερική 

αξιολόγηση με βάση προκαθορισμένα πρότυπα και κριτήρια. Η πιστοποίηση 

ποιότητας (quality accreditation) είναι μια διαδικασία που καταλήγει σε ορισμένη 

απόφαση και παρέχει διαβεβαιώσεις προς τρίτους ότι ένα ΙΑΕ τηρεί διαδικασίες 

ποιότητας για το παρεχόμενο έργο από αυτό. Η εξωτερική εξέταση (external 

examination) ελέγχει ως προς την επίτευξη, πρότυπα ακαδημαϊκά ή σχετικά με τις 

παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Στην πράξη ειδικά μετά τη Μπολόνια, οι εθνικοί οργανισμοί πιστοποίησης 

ποιότητας ΑΕ αλλά και συνολικά μέσω της EUA και του ENQA συνδιαμόρφωσαν, 

ενσωμάτωσαν και εφάρμοσαν στις εθνικές τους εκπαιδευτικές πολιτικές αντίστοιχες 

δράσεις αξιολόγησης. Σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και προσαρμογή των 

στρατηγικών ποιότητας έχει η EUA μέσω της στροφής προς μια ευρύτερη 
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«κουλτούρα ποιότητας» ως στόχο των διαδικασιών αξιολόγησης, θέτοντας το θέμα 

ως μια ευρύτερη αντίληψη που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε 

απόλυτα μετρήσιμα αποτελέσματα. (EUA, 2005, 2006). 

 

2.5. Η ικανοποίηση του χρήστη ως στοιχείο ποιότητας 

Ερευνητές στο παρελθόν έχουν επιχειρήσει να ορίσουν την ικανοποίηση από 

υπηρεσίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης τόσο ως προς τους εν ενεργεία φοιτητές όσο 

και ως προς τους αποφοίτους. Για το σκοπό αυτό έχουν διατυπωθεί διάφορες 

θεωρίες που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση αλλά και 

τις διαδικασίες που διαμορφώνουν αίσθημα ικανοποίησης ή μη στους χρήστες των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

Ήδη από το 1985 ο Hearn είχε επισημάνει ότι για την αξιολόγηση της απόδοσης 

και της αποτελεσματικότητας των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

μπορούν, εκτός από τους αυστηρούς και ποσοτικοποιημένους μαθηματικούς 

δείκτες, να χρησιμοποιηθούν μετρήσεις που αφορούν στις στάσεις, στις αντιλήψεις 

και στην ικανοποίηση των φοιτητών. Το παράδοξο είναι, ότι ενώ η έρευνα για την 

ικανοποίηση χρηστών ποικίλων υπηρεσιών είναι εκτεταμένη, αναλογικά για τις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης έχει αφιερωθεί ελάχιστο μέρος (Arambewela, 2003). Η 

ικανοποίηση των φοιτητών μπορεί να αποτελέσει μεταξύ άλλων δείκτη 

αξιολόγησης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, γιατί εκφράζει το βαθμό στον οποίο το 

παρεχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις 

προσδοκίες των φοιτητών (Cartwright και Green, 1997). Επιπλέον μπορεί να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των υποψηφίων για να 

ξεκινήσουν τις σπουδές τους σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, να συνεχίσουν να 

φοιτούν στο ίδιο ή να αποχωρήσουν (Mavondo και συν., 2000).  

2.6. Εννοιολογική προσέγγιση ικανοποίησης 

 

Η ικανοποίηση ως όρος έχει δεχθεί ποικίλες ερμηνείες, εξαρτώμενες κάθε 

φορά από το πρίσμα κάτω από το οποίο την προσεγγίζει ο ερευνητής. Δεν υπάρχει 

ομόφωνα κοινά αποδεκτή, στοιχείο που ισχύει και για τα μεθοδολογικά εργαλεία 
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μέτρησης της ικανοποίησης τα οποία ποικίλουν και συνήθως χρησιμοποιούνται 

συμπληρωματικά μεταξύ τους (Duque και Weeks, 2010). 

. Ο Hom (2002) περιγράφει την ικανοποίηση ως μια εμπειρία του χρήστη που 

αφορά την εκπλήρωση ενός προσδοκώμενου αποτελέσματος. Επισημαίνεται από 

τους Benjamin, (1994) και Sanders και Chan, (1996), ότι αποτελεί περίπλοκη έννοια 

η οποία επηρεάζεται από πλήθος χαρακτηριστικών τόσο των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που παρέχουν την υπηρεσία αλλά και των φοιτητών που τη 

χρησιμοποιούν. Οι Suhre και συν. (2007) συνδέουν την ικανοποίηση από ένα 

πρόγραμμα, με την εκπλήρωση των προσδοκιών ως προς το περιεχόμενο των 

σπουδών, αλλά και με το φόρτο εργασία που απαιτείται από τους φοιτητές. Οι 

Ekinci, (2004) και Yeo, (2008) συσχετίζουν άμεσα την αίσθηση της ικανοποίησης με 

τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν τη χρήση της υπηρεσίες ως προς το επίπεδο της 

ποιότητας. Πολλοί άλλοι έχουν αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα που περιέχει ο 

όρος «ικανοποίηση των φοιτητών» και έχουν συμπεράνει ότι ακόμα αποτελεί μια 

έννοια που δεν έχει επαρκώς περιγραφεί (Rhodes και Nevill, 2004, Di Biase, 2004, 

Richardson, 2005, Garcia-Aracil, 2009). Οι Lee και συν. (2000) τονίζουν ότι η 

ικανοποίηση όχι μόνο είναι πολυπαραγοντική διαδικασία επηρεαζόμενη από 

ποικίλους προσδιοριστές αλλά και αυτοί οι προσδιοριστές διαφέρουν από άτομο σε 

άτομο, από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο άλλο και τείνουν να διαφοροποιούνται 

διαχρονικά.  

Το 1996 οι Soutar και McNeil αναγνωρίζοντας αυτή την πολυπλοκότητα 

πρότειναν την λεγόμενη ολιστική προσέγγιση δηλαδή τη μέτρηση της ικανοποίησης 

ως σύνθεση επιμέρους μετρήσεων που ορίζουν μια ικανοποιητική ή μη 

εκπαιδευτική εμπειρία. Οι Elliot και Healy (2001) περιγράφουν την ικανοποίηση ως 

μια βραχυχρόνια στάση, αποτέλεσμα της αξιολόγησης της εμπειρίας που είχε ο 

φοιτητής από τη χρήση μιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας.  

 

2.7. Πώς συνδέεται η ικανοποίηση με την ποιότητα?  

Όπως προαναφέρθηκε ο ορισμός και η μέτρηση εξακολουθούν να 

παραμένουν πολύπλοκα θέματα (Parri, 2006) αν και υπάρχει ομοφωνία για τη 
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σημαντικότητα της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (Brochado, 

2009). Παρόλη την εκτεταμένη βιβλιογραφία από την αρχή της δεκαετίας του 1980 

μέχρι σήμερα ο ορισμός της ποιότητας συχνά παρερμηνεύεται ή παρανοείται 

ακόμα και από εμπλεκόμενους στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Doherty, 

2008) πιθανόν επειδή ανάμεσα στους όρους «ικανοποίηση» και «ποιότητα» 

υπάρχει μια κυκλική σχέση αλληλεπίδρασης η οποία συχνά οδηγεί στη χρήση των 

όρων ως συνώνυμα (Bitner και Hubert, 1994, Cronin και συν., 2000).  

Γενικώς έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ικανοποίηση του χρήστη μέσα από 

μια σειρά διαδικασιών μπορεί να διαμορφώσει εντυπώσεις καλής ποιότητας όμως 

η τελευταία αποτελεί γενικότερη στάση συγκρινόμενη με την ικανοποίηση η οποία 

προκύπτει από συγκεκριμένες συνδιαλλαγές (Aldridge και Rowley, 1998). Στην 

περίπτωση της ικανοποίησης και κατ’ επέκταση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών καθοριστικό ρόλο έχουν οι πεποιθήσεις και οι προηγούμενες εμπειρίες 

των ατόμων, οι όροι δηλαδή έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα και γι αυτό ο καθένας 

τους αντιλαμβάνεται διαφορετικά (Harvey και Green, 1993). Ο Michael (1998) 

επαυξάνει ότι για την περίπτωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν 

υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός της ποιότητας, και ο Navehebrahim (2009) 

επιχειρώντας να την ορίσει δίνει μια περιεκτική περιγραφή της ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση: «το status των προσόντων των αποφοίτων ως προς τις 

γνώσεις, τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και τις ικανότητες που 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους».  

Υιοθετώντας αυτόν τον ορισμό συμπεραίνεται ότι η αίσθηση της 

ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας από τις σπουδές μπορεί να διαμορφωθεί όταν ένας 

απόφοιτος αναδρομικά αξιολογεί την ποιότητα ενός προγράμματος ή 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου που παρακολούθησε. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται 

φανερή η σύνδεση της ικανοποίησης με τις προσδοκίες που προϋπήρχαν, την 

καθαυτή εμπειρία των σπουδών αλλά και την αποτίμηση όσων αποκόμισαν μετά 

την ολοκλήρωσή τους.  

Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που διατύπωσαν και οι Duque και Weeks 

(2010). Υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση των φοιτητών και των αποφοίτων 
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προσδιορίζεται από δύο διαστάσεις που διαμορφώνουν την αίσθηση της ποιότητας 

στους χρήστες υπηρεσιών Ανώτατης Εκπαίδευσης: την ποιότητα των 

υποστηρικτικών δομών του ιδρύματος (διοίκηση, υποδομές διδασκαλίας κτλ) και 

την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (διδάσκοντες, μεθοδολογία διδασκαλίας, 

πρόγραμμα μαθημάτων κτλ). Η αθροιστική αντιλαμβανόμενη ποιότητα των δύο 

παραγόντων επηρεάζει τη συνολική αίσθηση ικανοποίησης.  

2.8. Ικανοποίηση και η σύνδεση της με την Προφορική ή Λεκτική 

Επικοινωνία  

Η ποιότητα της υπηρεσίας, η ικανοποίηση και η αφοσίωση σε αυτή είναι 

προαπαιτούμενα ώστε κάποιος να εκφραστεί με θετικές κριτικές και να προτείνει σε 

άλλους τη χρήση της ίδιας υπηρεσίας (Cronin και συν., 1997, McDougall και 

Levesque, 2000). Στις επιρροές που έχει δεχτεί η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

ποιότητας από τις επιστήμες του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς καταναλωτή, 

συμπεριλαμβάνεται η καταγραφή της πρόθεσης των αποφοίτων να εκφραστούν 

θετικά σε τρίτους για τις σπουδές που ακολούθησαν. Αποτελεί συγκριτικό 

πλεονέκτημα για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να έχει «καλή φήμη» στα πλαίσια του 

διεθνούς ανταγωνισμού καθώς συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των αναγκών 

των φοιτητών, συμβάλλει στην άντληση χρηματοδότησης-ιδιωτικής ή δημόσιας- και 

στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας.  

Η προφορική ή λεκτική επικοινωνία (Word of Mouth Communication-WoMC) 

είναι σημαντική καθώς ο δέκτης της πληροφορίας την αξιολογεί ως μη-εμπορική 

(άρα αμερόληπτη) και καταγράφει την προθυμία του πρώην χρήστη να συστήσει 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε τρίτους (Dabholkar και συν. 1995, Jiewanto και συν. 

2012).  

Η υιοθέτηση από τους φοιτητές θετικής λεκτικής επικοινωνίας συνδέεται 

άμεσα με την ικανοποίησή τους από τις σπουδές (Arambewela και συν. 2006). Οι 

ικανοποιημένοι απόφοιτοι IAE μοιράζονται την εμπειρία τους με τους φίλους τους 

συγγενείς και με το περιβάλλον τους. Η θετική λεκτική επικοινωνία «στόμα με 

στόμα» που αφορά άυλες και περίπλοκες υπηρεσίες όπως κατεξοχήν είναι οι 

εκπαιδευτικές αποτελεί την αποδοτικότερη μορφή προώθησης σε σύγκριση με 
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συμβατικά μέσα διαφήμισης (Mazzarola και συν. 2001). Στα ερωτηματολόγια που 

καταγράφουν την ικανοποίηση ως δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας 

συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις προκειμένου να μετράται η πρόθεση των 

αποφοίτων να συστήσουν το πρόγραμμα σε φίλους, συγγενείς ή γνωστούς που 

ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους.  

Είναι ενδεικτικό ότι αποτελεί ισοδύναμο της εμπορικής διαφήμισης σε 

όρους αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εικόνα που διαμορφώνουν οι εν 

δυνάμει φοιτητές για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ivy, 2008, Moogan, 2011). Στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης εκπαιδευτικής αγοράς η θετική «στόμα με στόμα» 

λεκτική επικοινωνία καθιστά τους αλλοδαπούς αποφοίτους που επιστρέφουν στην 

πατρίδα τους πρεσβευτές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα οποία σπούδασαν και 

έμειναν ικανοποιημένοι (Rajab και συν. 2011). 

Η παρακολούθηση της προφορικής επικοινωνίας και των παραγόντων που 

τη διαμορφώνουν αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στην προσπάθεια για διαρκή 

βελτίωση των παρεχομένων σπουδών σε όρους ποιότητας. Μέσω της καταγραφής 

της μπορούν να εντοπιστούν παράγοντες που προκαλούν στους φοιτητές αρνητική 

στάση σε όρους λεκτικής επικοινωνίας και να βοηθήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

να αναλάβουν τις κατάλληλες δράσεις με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της 

ποιότητας (Rajab και συν. 2011). 

 Η προφορική επικοινωνία για ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα πανεπιστήμιο ή 

ίδρυμα ΑΕ συνδέεται με την ικανοποίηση των φοιτητών. Η παράμετρος αυτή γίνεται 

ακόμα σημαντικότερη αν λάβουμε υπόψη ότι η ικανοποίηση συσχετίζεται ευθέως 

με την χρηματοδότηση των ιδρυμάτων ΑΕ (Elliott και Shin 2002, Gruber και συν. 

2010) με τη μορφή διδάκτρων ή κρατικής χρηματοδότησης. Οι ικανοποιημένοι 

φοιτητές υιοθετούν θετική λεκτική επικοινωνία και προτείνουν σε ένα φίλο ή 

συγγενή να παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα ή να σπουδάσει στο ίδιο 

πανεπιστήμιο (Guolla, 1999). Σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό ότι συμβάλλει 

στη βιωσιμότητα των ιδρυμάτων ΑΕ.  
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Συμπερασματικά, μπορεί η παρακολούθηση της προφορικής/λεκτικής 

επικοινωνίας των αποφοίτων να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ιδρύματα ΑΕ. Σύμφωνα με τους Arambewela 

και συν. (2006) μέσω της θετικής λεκτικής επικοινωνίας από ικανοποιημένους 

φοιτητές μπορεί ένα ίδρυμα να διατηρήσει πλεονεκτική θέση μέσα στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την προς όφελος της 

φήμης, του κύρους του αλλά κυρίως να ανταποκριθεί περεταίρω στις προσδοκίες 

των φοιτητών για υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης. Αποτελούν, μαζί με τις εμπειρίες 

από προηγούμενες σπουδές και τις δράσεις προβολής που διενεργούν τα ίδια τα 

ιδρύματα ΑΕ τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν την εικόνα που έχουν οι 

υποψήφιοι φοιτητές για αυτά (Ivy 2001, Cubillo και συν. 2006). 

 Η καταγραφή και παρακολούθηση μεταβολών στη λεκτική επικοινωνία 

φοιτητών μπορεί έγκαιρα να εντοπίσει ανεπάρκειες στην ποιότητα, όπως την 

αξιολογούν οι χρήστες με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από τα 

περιγραφόμενα στα προγράμματα σπουδών των σχολών. Συνεισφέρει συνεπώς στη 

διατήρηση ικανοποιημένων και πιστών φοιτητών αφού θετική λεκτική επικοινωνία 

προϋποθέτει ανταπόκριση σε ανάγκες και προσδοκίες σε όρους ποιότητας με 

αποτέλεσμα την προσέλκυση και άλλων χρηστών για την ίδια υπηρεσία. Αποτελεί 

εργαλείο καταγραφής για τις διοικήσεις των ιδρυμάτων ΑΕ κατά την αξιολόγηση 

ποιότητας, ώστε να εντοπίσουν αδυναμίες, ανεπάρκειες και να αναλάβουν 

διορθωτικές δράσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1. Μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών 

3.1.1. Ο χρήστης υπηρεσιών εκπαίδευσης ως πελάτης-καταναλωτής 

Η ποιότητα υπηρεσιών σε σχέση με την ικανοποίηση που προσφέρουν στο 

χρήστη και ο προσδιορισμός των παραγόντων που διαμορφώνουν την αντίληψη 

ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας έχει διαχρονικά προσεγγιστεί από τους 

ερευνητές. Ορισμένα εργαλεία εκτίμησης ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκαν 

και για την αξιολόγηση στην AE, παρόλο που οι αρχικές τους εφαρμογές 

αφορούσαν γενικώς την ικανοποίηση του χρήστη ως καταναλωτή μιας υπηρεσίας. Η 

επιλογή αυτή δικαιολογείται καθώς η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί να 

θεωρηθεί υπηρεσία (Arambewela και συν., 2006, Angell και συν., 2008, Curran και 

Rosen, 2006, DeShields και συν. 2005, Davis και Swanson, 2001, Desai και συν. 

2001). Υιοθετήθηκαν μεθοδολογίες ερμηνείας συμπεριφοράς καταναλωτή καθώς 

υποστηρίχτηκε ότι οι όροι και οι έννοιες μπορεί να διαφέρουν αλλά τα στάδια 

προσέγγισης της συμπεριφοράς του χρήστη εκπαιδευτικών υπηρεσιών δεν 

αλλάζουν ουσιωδώς (Patton, 2000).  

Προκύπτει όμως ένα ιδιότυπο δίλημμα: η μεθοδολογία αυτή είναι κατάλληλη αν 

οι φοιτητές αντιμετωπίζονται ως πελάτες-χρήστες και εξάγονται συμπεράσματα 

που βοηθούν τη βελτίωση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Ταυτόχρονα όμως αν 

θεωρούνται χρήστες με τα ίδια χαρακτηριστικά χρηστών μιας οποιασδήποτε άλλης 

υπηρεσίας, σαφώς παραγνωρίζεται η ιδιαίτερη φύση της εκπαίδευσης, η δυναμική 

σχέση ανάμεσα στον φοιτητή και τον ακαδημαϊκό χώρο (Scott, 1999, Sines και 

Duckworth, 1994) και η εξάρτηση της επιτυχημένης εκπαιδευτικής εμπειρίας τόσο 

από το χρήστη (φοιτητή) όσο και από τον προσφέροντα την υπηρεσία (διδάσκοντα) 

(Cooper, 2007). Οι προβληματισμοί αυτοί οδήγησαν στην εξέλιξη τους και στη 

δημιουργία συμπληρωματικών εργαλείων με σκοπό την πληρέστερη και 

σφαιρικότερη εκτίμηση της ποιότητας υπηρεσιών στην ΑΕ. Συνοπτικά 

παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά ερωτηματολόγια από το χώρο της έρευνας 

υπηρεσιών που εφαρμόστηκαν και στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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1.  Το μοντέλο SERVQUAL (SERVice QUALity) από τους Parasuraman και συν. 

(1985) στηρίχθηκε στο υπόδειγμα της “μη επιβεβαίωσης” (disconfirmation 

paradigm) που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τον Cardozo το 1965 

υποστηρίζοντας ότι η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματική 

ποιότητα όπως γίνεται αντιληπτή από το χρήστη διαμορφώνει την συνολική 

αίσθηση της τελικής ποιότητας. Χρησιμοποιούνται 22 ζεύγη δηλώσεων σε 

πενταβάθμια κλίμακα Likert με την προσδοκώμενη και την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα κατά τον χρήστη της υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα ουσιαστικά 

υπολογίζεται από το άθροισμα των διαφορών (αντιλαμβανόμενη-

προσδοκώμενη) και εφόσον είναι αρνητικό υπάρχει έλλειμμα ποιότητας. Με 

το SERVQUAL διερευνώνται χαρακτηριστικά ποιότητας της υπηρεσίας και 

ειδικότερα πέντε βασικές διαστάσεις: 

• Η Αξιοπιστία: (Reliability) η συνέπεια του παρόχου της υπηρεσίας ως προς τα 

υποσχόμενα. 

• Η Ανταπόκριση: (Responsiveness) η ανταπόκριση σε συγκεκριμένες 

απαιτήσεις του χρήστη 

• Η Εγγύηση: (Assurance) η εξασφάλιση ότι ο πάροχος της υπηρεσίες έχει τις 

ικανότητες που απαιτούνται 

• Η Κατανόηση: (Empathy) η ικανότητα του παρόχου να αντιλαμβάνεται τις 

ανάγκες των χρηστών καθώς και τη φύση της ίδιας της υπηρεσίας που 

παρέχει 

• Η Απτή διάσταση: (Tangibility) η επάρκεια υλικών μέσων και η φυσική 

παρουσία των παρόχων της υπηρεσίας 

Αν και υπήρξε δημοφιλές, έχει δεχθεί κριτικές σχετικά με τη δυνατότητα 

γενικευμένης χρήσης του (Carman, 1990) και την αναποτελεσματικότητα του 

σε πολύπλοκες υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες υγείας και οι διαδικτυακές 

υπηρεσίες (McAlexander και συν., 1994, Iwaarden και van der Wiele, 2002)  

2. Το μοντέλο SERVQUAL δέχθηκε επικρίσεις κυρίως για την υποκειμενικότητα 

και τη σύγχυση που προκαλείται από τη μέτρηση της προσδοκώμενης 
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ποιότητας. Η πιο σφοδρή ήταν από τους Cronin και Taylor (1992) οι οποίοι το 

αναπροσάρμοσαν και εφάρμοσαν μεθοδολογία που κατέγραφε μόνο το 

επίπεδο επίδοσης για την ποιότητα μιας υπηρεσίας. Το SERVPERF (SERVice 

PERFormance) έγινε δημοφιλές στους ερευνητές καθώς ήταν ευκολότερο 

στη χρήση ενσωματώνοντας τις μισές δηλώσεις σε σχέση με το SERVQUAL. 

Οι διαστάσεις της ποιότητας που μετρώνται είναι οι ίδιες με του SERVQUAL, 

και τα δύο εργαλεία έχουν με την πάροδο του χρόνου εξελιχθεί, 

αναπροσαρμοστεί ως προς την οργάνωση και τον αριθμό των δηλώσεων σε 

factors καθώς και χρησιμοποιηθεί με συντομευμένες εκδόσεις.  

Παρά τις διαφορές τους και την αντιπαράθεση μεταξύ των συντακτών του τα 

δυο αυτά ερωτηματολόγια θεωρούνται κατάλληλα για την μέτρηση της 

ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχονται σε ποικίλους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας. Ωστόσο δεν υπάρχει ομοφωνία για την καταλληλότητα ενός 

από τα δύο για συγκεκριμένες περιπτώσεις και είναι στην κρίση τους ερευνητή 

κάθε φορά εκτιμώντας τις συνθήκες και τα ερευνητικά του ερωτήματα να 

επιλέξει.  

3.1.2. Προσαρμοσμένα μεθοδολογικά εργαλεία για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

  Ο Firdaus, (2006) εξετάζοντας ειδικά την περίπτωση της ΑΕ προχώρησε στη 

διαμόρφωση του μεθοδολογικού εργαλείου HEdPERF (Higher Education 

PERFormance). Προσέθεσε διαστάσεις ποιότητας που έχουν εφαρμογή στην 

περίπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στηριζόμενος στη μέτρηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας δηλαδή στη εμπειρία του SERVPERF. Το 

ερωτηματολόγιο περιέχει 41 δηλώσεις βαθμολογούμενες σε επταβάθμια 

κλίμακα Likert και οι οποίες οργανώνονται σε πέντε ενότητες:  

 

• Μη ακαδημαϊκά/διδακτικά  

• Ακαδημαϊκά/διδακτικά 

• Φήμη του ιδρύματος 

• Πρόσβαση και 

• Πρόγραμμα μαθημάτων  
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Πιο πρόσφατα η Brochado (2009) επιχείρησε σύγκριση των παραπάνω 

διαθεσίμων εργαλείων (περιλαμβάνοντας και τις τελικές σταθμισμένες εκδόσεις 

τους) για τη μέτρηση της ποιότητας στο χώρο της ΑΕ. Το συμπέρασμά της έρευνάς 

της ήταν ότι δεν μπορεί να επιλεγεί κάποιο ως το άριστο, ωστόσο το SERVPERF και 

το HEdPERF εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αξιοπιστία.  

3.1.3. Συμβολή των ερωτηματολογίων στη μεθοδολογία εκτίμησης της ακαδημαϊκής 

ποιότητας 

Βασιζόμενα στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών, τα παραπάνω μεθοδολογικά 

εργαλεία μελετούν τις πεποιθήσεις των φοιτητών για την ποιότητα της 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας που χρησιμοποιούν. Η καταγραφή και μέτρηση της 

ποιότητας με τη συμβολή της στην αποτελεσματική διοίκηση εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, οι προσδοκίες των φοιτητών και η διερεύνησή τους αιτιολογικά με την 

ποιότητα και την ικανοποίηση, μαζί με μεθοδολογικές προσεγγίσεις από επιστήμες 

συμπεριφοράς καταναλωτή έχει επισημανθεί ότι μπορούν να προσφέρουν στη 

βελτίωση ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των φοιτητών 

από αυτές (Seymour, 1992, Hill, 1995, Athiyaman, 1997).  

Οι Gallifa και Batalle (2010) στην εργασία τους, βασισμένη στο SERPERF κατά 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αναλύουν τη σχέση μεταξύ των 

διαφοροποιήσεων στις βαθμολογίες επιμέρους στοιχείων ποιότητας που 

διερεύνησαν και της ικανοποίησης: χαμηλά ή αρνητικά score ποιότητας στην 

κλίμακα του SERVPERF (αντιλαμβανόμενη ποιότητα) καταδεικνύουν χαμηλή 

ικανοποίηση και υψηλά score καταδεικνύουν υψηλή ικανοποίηση.  

Οι Duque και Weeks (2010) ανατρέχοντας στην εργασία των Bitner και 

Hubbert (1994) για την ικανοποίηση και την ποιότητα στις υπηρεσίες σημειώνουν 

δύο σημαντικές συσχετίσεις που έχουν πεδίο εφαρμογής και στην ικανοποίηση από 

την ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: 

1. Η συνολική ικανοποίηση ορίζεται από την ικανοποίηση ή μη του 

καταναλωτή από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας και 

διαμορφώνεται από όλες τις συναλλαγές και όλες τις εμπειρίες με το 

συγκεκριμένο φορέα. Συνεπώς αν επιχειρούμε να εκτιμήσουμε την 
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ικανοποίηση από την εμπειρία των σπουδών συνολικά βασιζόμαστε 

στη συνολική ικανοποίηση ως σύνθεση επιμέρους μετρήσεων.  

2. Η συνολική ποιότητα της υπηρεσίας ορίζεται ως η εντύπωση του 

καταναλωτή συνολικά για την σχετική ανωτερότητα ή κατωτερότητα 

του φορέα-παρόχου και των υπηρεσιών του.  

Αποδεχόμενοι ότι στην παροχή εκπαίδευσης υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες 

υπηρεσιών, οι αμιγώς εκπαιδευτικές (διδασκαλία, διδάσκοντες, πρόγραμμα 

σπουδών) και οι υποστηρικτικές (υποδομές και διοίκηση), και ότι η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα επηρεάζει την ικανοποίηση του χρήστη, αναμένεται το 

άθροισμα της ποιότητας των εκπαιδευτικών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών να 

επηρεάζει την ικανοποίηση των φοιτητών. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η 

εκτίμηση της ικανοποίησης από τη χρήση εκπαιδευτικής υπηρεσίας προκύπτει με τη 

συλλογή επιμέρους μετρήσεων στοιχείων ποιότητας. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα 

της υπηρεσίας που αναλώθηκε είναι αυτή που προκαλεί αίσθημα ή μη 

ικανοποίησης.  

3.1.4. Κριτική αποτίμηση των ερωτηματολογίων 

Τα ερωτηματολόγια που περιγράφηκαν κατέχουν σημαντική θέση στη 

μεθοδολογία αποτίμησης ποιότητας στις υπηρεσίες γενικά και εξακολουθούν να 

εξελίσσονται και να εφαρμόζονται από ερευνητές. Οι μετρήσεις και τα 

αποτελέσματά τους καλύπτουν μέρος μόνο των απαραίτητων στοιχείων που 

απαιτούνται για συνολική αξιολόγηση ενός ιδρύματος ΑΕ, σχολής ή προγράμματος 

και μόνο κατά ένα μέρος μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο αξιολόγησης ενός 

ιδρύματος ΑΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μεθοδολογικά εργαλεία μέτρησης της 

ποιότητας και εκτίμησης της ικανοποίησης των χρηστών από αυτή. Οι έρευνες για 

τους σκοπούς των οποίων συλλέγονται δεδομένα μέσω των ερωτηματολογίων 

αυτών, διενεργούνται από εθνικούς φορείς πιστοποίησης ποιότητας ΑΕ σε 

συνεργασία με τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αυστραλίας, του 

Καναδά και της Μεγάλης Βρετανίας. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, η 
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συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και η περιοδική δημοσιοποίηση 

αποτελεσμάτων αποτελούν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης. 

3.2. Η μέτρηση της ικανοποίησης εντός των εκπαιδευτικών συστημάτων 

3.2.1. Οι έρευνες και τα ερωτηματολόγια PTES, PRES και NSS (Μεγάλη Βρετανία) 

Οι έρευνες PTES, PRES και NSS έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι μέσω 

ερωτηματολογίων καλούν τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αξιολογήσουν τη 

συνολική εμπειρία (overall experience) από τις σπουδές τους. Στόχος τους είναι «να 

παρέχουν στην κοινωνία και στους ενδιαφερόμενους στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

κατανοητές και συγκρίσιμες απόψεις των φοιτητών για την ποιότητα των σπουδών 

τους» (HEFCE, 2005). Μέσω ερωτήσεων οργανωμένων σε ενότητες επιχειρούν μια 

ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας από την πλευρά των φοιτητών 

και αξιολόγηση παραμέτρων που συνδέονται τόσο με το διδακτικό έργο καθαυτό 

όσο και με τις λεγόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες.  

Postgraduate Taught Experience Survey (PTES – Μεγάλη Βρετανία) 

Το ερωτηματολόγιο της PTES (Postgraduate Taught Experience Survey) είναι 

από τα πιο πρόσφατα μεθοδολογικά εργαλεία ικανοποίησης καθώς η εφαρμογή 

του ξεκίνησε το 2009. Ως απώτερο σκοπό έχει την καταγραφή των απόψεων των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και τον εντοπισμό πεδίων της εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

που μπορούν να βελτιωθούν. Διενεργείται από τα ιδρύματα σε συνεργασία με την 

Ακαδημία Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας (Higher Education 

Academy) και ερευνά επιδόσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων που παρέχονται στη 

χώρα. Περιλαμβάνει θεματικές ενότητες τόσο από την Εθνική Έρευνα Φοιτητών 

(National Student Survey) που έχει αναπτυχθεί από το HEFCE (κυρίως το τμήμα των 

δημογραφικών στοιχείων απαραίτητο για τη μέτρηση της αντιπροσωπευτικότητας 

του δείγματος) αλλά και από την έρευνα για την εμπειρία των μεταπτυχιακών 

φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα (Postgraduate Research Experience Survey 

(PRES) που επίσης αναπτύχθηκε και διενεργείται από την Ακαδημία Ανώτατης 

εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας. Συνολικά αποτελείται από 8 ενότητες: 
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1. Motivation  (κίνητρα παρακολούθησης) 

2. Quality of teaching and learning  (ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης) 

3. Assessment and feedback  (αξιολόγηση επίδοσης και 

επανατροφοδότηση) 

4. Dissertation  (μεταπτυχιακή εργασία) 

5. Organization and management  (οργάνωση και διοικητική υποστήριξη) 

6. Learning resources) (βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική πρόσβαση κτλ) 

7. Skill and personal development  (απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων) 

8. Career and future perspectives  (συμβολή στην βελτίωση 

επαγγελματικών προοπτικών) 

 

Επιπλέον συλλέγονται στοιχεία για τις πηγές χρηματοδότησης των φοιτητών, 

το πρώτο πτυχίο τους, την τρέχουσα επαγγελματική τους κατάσταση κτλ.  

Συμπληρώνεται διαδικτυακά και κύριο στόχο του έχει να βοηθήσει τα 

ιδρύματα να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους στη βάση εμπειρικών στοιχείων που θα 

έχουν συλλέξει και να δημιουργήσουν ένα πρότυπο σημείο αναφοράς (benchmark) 

ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των φοιτητών τους. Σύμφωνα με 

την έκθεση του 2010, αποτελεί την ανταπόκριση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον που 

παρουσιάζεται στη Μεγάλη Βρετανία για τη συνολική εμπειρία από τη συμμετοχή 

σε ένα πρόγραμμα σπουδών και την απαίτηση να ακούγονται οι γνώμες των 

φοιτητών .  

 

Postgraduate Research Experience Survey (Μεγάλη Βρετανία) 

Η έρευνα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ερευνητικών προγραμμάτων 

(Postgraduate Research Experience Survey) στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε το 2007. 

Διεξάγεται εκ περιτροπής ανά έτος με την έρευνα PTES έτσι ώστε τα ιδρύματα ΑΕ να 

έχουν το χρόνο να αναλύσουν και να εφαρμόσουν αλλαγές στα προγράμματά τους 

μέχρι την επόμενη έρευνα και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των 

παρεμβάσεων. Στην πλειοψηφία της αφορά διδακτορικούς φοιτητές που είναι 

εγγεγραμμένοι σε Βρετανικά πανεπιστήμια και λαμβάνουν χρηματοδότηση για 

έρευνα, αλλά και μεταπτυχιακούς της ίδιας κατηγορίας. Οι ενότητες της έρευνας 

έχουν ως εξής:  
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1. Supervision (Επιβλέπων καθηγητής) 

2. Resources (Υποστηρικτικές δομές) 

3. Research culture (Κουλτούρα της έρευνας) 

4. Progress and assessment (Πρόοδος της έρευνας και αξιολόγηση) 

5. Responsibilities (Αρμοδιότητες) 

6. Research skills (Προσόντα ερευνητή) 

7. Professional development (Επαγγελματική εξέλιξη) 

8. Social Opportunities  (Κοινωνική ζωή) 

 

Στοιχεία που αφορούν επαγγελματική δραστηριότητα (παρούσα και 

μελλοντική), κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και δημογραφικά στοιχεία 

περιλαμβάνονται στο τελευταίο μέρος.  

Η διενέργεια των ερευνών PTES και PRES είναι προαιρετική για τα ιδρύματα 

ΑΕ στη Μεγάλη Βρετανία ενώ η συμμετοχή στις έρευνες NSS και PREQ τα οποία 

παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση τους από 

τους φορείς χρηματοδότησης της ΑΕ. Προσφέρουν ένα επιπλέον κριτήριο 

αξιολόγησης στις διοικήσεις των ιδρυμάτων που συμμετέχουν καθώς 

καταγράφονται οι απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών με σκοπό μελλοντικές 

βελτιώσεις και ανταπόκριση στις επαγγελματικές τους ανάγκες και στα απαραίτητα 

επαγγελματικά προσόντα. Αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών 

δημοσιοποιούνται με τη μορφή τεχνικών κειμένων και ορισμένα ενδεικτικά 

παρατίθενται στη συνέχεια στο υποκεφάλαιο 3.4.2.  

 National Student Survey (Μεγάλη Βρετανία) 

Η Εθνική Έρευνα για την ικανοποίηση Φοιτητών στη Μεγάλη Βρετανία (National 

Student Survey-NSS) για πρώτη φορά δημοσιοποίησε στοιχεία για την αξιολόγηση 

ποιότητας των πανεπιστημίων το 2005. Περιλαμβάνει 22 στοιχεία-δηλώσεις και τα 

αποτελέσματα αναλύονται έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των 

πανεπιστημίων που συμμετέχουν. Σχεδιάστηκε για τη μέτρηση ικανοποίησης στη 

βάση έξι επιμέρους παραγόντων και ενός παράγοντα συνολικής ικανοποίησης: 
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1. Teaching,  (Διδασκαλία και διδάσκοντες) 

2. Assessment and Feedback,  (Αξιολόγηση επίδοσης και 

επανατροφοδότηση) 

3. Academic Support, Ακαδημαϊκή υποστήριξη) 

4.  Organization and 

Management, 

Οργάνωση και διοικητική 

υποστήριξη  

5.  Learning Resources,  Υποστηρικτικές πηγές διδασκαλίας 

6. Personal Development Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων 

7. Overall Satisfaction  Συνολική ικανοποίηση 

 

Η συμμετοχή σε αυτή είναι υποχρεωτική και η έρευνα διαμορφώθηκε με τη 

συνεργασία των φορέων χρηματοδότησης ΑΕ της Μεγάλης Βρετανίας και των 

Βρετανικών πανεπιστημίων. Όπως αναφέρουν οι Μarsh και Cheng (2008) στην 

έκθεση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας, σκοπός της είναι: 

• Να βοηθήσει τους υποψήφιους φοιτητές να επιλέξουν το 

καταλληλότερο γι αυτούς πανεπιστήμιο ή σχολή 

• Να συνεισφέρει στην κοινωνική λογοδοσία 

• Να παρέχει στοιχεία στα πανεπιστήμια και να τα βοηθήσει στις 

διαδικασίες βελτίωσης των παρεχομένων σπουδών που 

αναλαμβάνουν  

3.2.2. Μετρώντας την ικανοποίηση μετά την αποφοίτηση.  

 National Graduates’ Survey (NGS) 

Η εθνική έρευνα αποφοίτων διεξήχθη στον Καναδά το 1976 πιλοτικά με σκοπό 

την καταγραφή εμπειριών φοιτητών που είχαν πρόσφατα τελειώσει τις σπουδές 

τους. Ενσωματώνει ερωτήσεις τόσο για τις εκπαιδευτικές όσο και για τις 

επαγγελματικές εμπειρίες των αποφοίτων αμέσως μετά την αποφοίτηση. Η έρευνα 

διερευνά: 

1. Το βαθμό στον οποίο οι απόφοιτοι μεταλυκειακών προγραμμάτων βρίσκουν 

εργασία μετά την αποφοίτηση 

2. Τη σχετικότητα των σπουδών με την εργασία που τελικά βρήκαν 

3. Την ικανοποίηση από την τρέχουσα εργασία και την καριέρα τους 
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4. Τη μορφή της εργασίας σε σχέση με τα προσόντα και τις δικές τους 

προσδοκίες 

5. Τη συνεισφορά που είχαν οι σπουδές τους στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση (Statistics Canada, 2013).  

Διεξάγεται υπό την εποπτεία της Καναδικής Στατιστικής Υπηρεσίας και είναι από 

τις παλαιότερες μελέτες αποφοίτων με πρώτο έτος κανονικής εφαρμογής το 1984. 

Ερευνά αποφοίτους αποκλειστικά δημοσίων πανεπιστημίων και σχολών μέσω 

ερωτηματολογίων και διεξάγεται 2 φορές στα 2 και 5 έτη μετά την αποφοίτηση 

(follow up).  

Australian Graduates Surveys (AGS Αυστραλία) 

Η Έρευνα Αποφοίτων της Αυστραλίας (Australian Graduates Surveys) διεξάγεται 

υπό την εποπτεία της Graduate Careers Australia (GCA), ανεξάρτητης αρχής για τη 

διασύνδεση αποφοίτων, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κυβέρνησης. Σκοπός της 

έρευνας είναι να συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση στις πολιτικές και πρακτικές της 

ΑΕ στην Αυστραλία καθώς και να παρέχει στοιχεία στους ενδιαφερόμενους φορείς 

(ΑΕ ιδρύματα, επιχειρήσεις, κυβέρνηση και στους ίδιους τους αποφοίτους) για την 

απασχόληση των αποφοίτων. Διενεργείται ετησίως από το 1972 και μέσω 

ερωτηματολογίων συλλέγει πληροφορίες από αποφοίτους ΑΕ τέσσερεις μήνες μετά 

την αποφοίτηση τους. Αποτελείται από ένα βασικό-κοινό μέρος το Graduate 

Destination Survey (GDS) όπου συλλέγονται στοιχεία για την εργασία και το μισθό, 

την αναζήτηση εργασίας και τις μεθόδους που ακολούθησαν, την συνεχιζόμενη 

κατάρτισή τους καθώς και δημογραφικά κτλ και 

1. Το Course Experience Questionnaire (CEQ) που καταγράφει την εμπειρία των 

αποφοίτων από τις σπουδές και κυρίως την ποιότητα της, τα προσόντα που 

απέκτησαν καθώς και τη συνολική ικανοποίηση από το πρόγραμμα. 

2. Το Postgraduate Research Experience Questionnaire (PREQ) που διερευνά 

στοιχεία ικανοποίησης όσων αποφοίτων είχαν ακολουθήσει σπουδές 

σχετιζόμενες με την έρευνα.  
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Beyond Graduation Survey (BGS-Αυστραλία) 

Τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας το παράδειγμα του Καναδά διενεργείται 

επίσης η έρευνα «Beyond Graduation Survey» (BGS) δύο και πέντε χρόνια μετά την 

αποφοίτηση ώστε διαχρονικά να παρακολουθείται η επαγγελματική εξέλιξη των 

αποφοίτων της αρχικής έρευνας Graduate destination Survey, CEQ και PREQ. 

Καταγράφονται μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά της τρέχουσας εργασίας ή σπουδών 

για όσους εξακολούθησαν να φοιτούν και δίνεται η δυνατότητα αναδρομικά να 

αξιολογήσουν την εμπειρία από σπουδές που έχουν ολοκληρώσει, καθώς και τα 

επαγγελματικά προσόντα που απέκτησαν (BGS, 2011). Ερευνώνται προπτυχιακοί 

και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι ως προς 

1. Το πεδίο της απασχόλησης και τη θέση εργασίας 

2. Την αξιοποίηση των προσόντων που απέκτησαν από τις σπουδές και την 

αντιστοιχία θέσης - προσόντων 

3. Τον τρόπο αναζήτησης εργασίας και την επαγγελματική κινητικότητα 

4. Τη φύση της εργασίας, το ωράριο και μισθολογικά θέματα 

 

3.2.3. Ποσοτικοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαιδευτικής 

εμπειρίας 

Τα ερωτηματολόγια που ερευνούν τις απόψεις των συμμετεχόντων για την 

ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας ποσοτικοποιούν τις απαντήσεις με τη χρήση 

διαφορετικών κλιμάκων επιλέγοντας την καταλληλότερη για το πεδίο που 

ερευνάται κάθε φορά. Στην έρευνα PTES (Park και Kulej, 2009) και PREQ (Coates και 

συν., 2007) οι δηλώσεις ποιότητας είναι οργανωμένες σε θεματικές ενότητες με τη 

μορφή πινάκων και ο ερωτώμενος απαντά επιλέγοντας για την κάθε δήλωση μία 

μόνο περιγραφική απάντηση σε κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων με διακριτές επιλογές 

«Definitely agree» έως «Definitely disagree» και με λεκτική περιγραφή των 

ενδιάμεσων ως επικεφαλίδες στους αντίστοιχους πίνακες των ενοτήτων, χωρίς 

δυνατότητα ενδιάμεσης επιλογής. Μία έκτη επιλογή αφορά στην περίπτωση που ο 

ερωτώμενος δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμεί να απαντήσει και περιγράφεται ως «Not 
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Applicable», ενώ τα δημογραφικά και άλλα συμπληρωματικά προσωπικά στοιχεία 

απαραίτητα για τη στατιστική ανάλυση και συσχέτιση των απαντήσεων αντλούνται 

με δηλώσεις όπου παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών ή μοναδικών επιλογών από 

λίστα απαντήσεων.  

Στην έρευνα National Student Survey (2009) οι απαντήσεις επιλέγονται από 

πενταβάθμια κλίμακα Likert (5=definitely agree/απολύτως συμφωνώ, 1=definitely 

disagree/απολύτως διαφωνώ) ενώ επεξηγήσεις για την αντιστοιχία αριθμού με 

βαθμό συμφωνίας προς την εξεταζόμενη δήλωση παρέχονται πριν την έναρξη της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, χωρίς να επαναλαμβάνονται δίπλα ή πάνω σε 

κάθε μια δήλωση χωριστά. Τέλος στην έρευνα επαγγελματικής εξέλιξης αποφοίτων 

Australia Graduates Survey η ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας 

ποσοτικοποιείται μέσω πενταβάθμιας κλίμακας επιλογής χωρίς αριθμητικούς 

προσδιορισμούς και δυνατότητα ενδιάμεσης βαθμολόγησης-επιλογής. 

Λεκτικοποιούνται μόνο η πρώτη και η τελευταία επιλογή ως «strongly disagree» και 

«strongly agree» χωρίς άλλο αριθμητικό ή λεκτικό προσδιορισμό των ενδιάμεσων 

επιλογών. 

3.2.4. Συγκριτική αποτίμηση των ερωτηματολογίων 

Στις ετήσιες ή διετείς αναφορές που περιγράφουν τα αποτελέσματα των 

ερευνών για την ποιότητα της ακαδημαϊκής εμπειρίας, η συμβολή της στη 

διαμόρφωση της ικανοποίησης προκύπτει από τη συσχέτιση των παραγόντων με 

την ενότητα που ερωτά για την συνολική ικανοποίηση από τις σπουδές (overall 

satisfaction). Συνεπώς αποτελούν ερωτηματολόγια μέτρησης ποιότητας, που 

εξυπηρετούν στον εντοπισμό των διδακτικών και μη παραμέτρων που μειώνουν ή 

αυξάνουν τη συνολική ικανοποίηση των αποφοίτων.  

3.2.5. Οι έρευνες αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. 

Παρουσιάστηκαν προηγουμένως αναλυτικά έρευνες που διενεργούνται από 

φορείς αξιολόγησης στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης Ποιότητας παρέχει χρήσιμα υποδείγματα ερωτηματολογίων στις 

Μο.Δι.Π. των ΑΕΙ για τη συγκέντρωση δεδομένων αξιολόγησης και ειδικότερα: 
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• Το ερωτηματολόγιο φοιτητών για την αξιολόγηση των παρεχομένων 

μαθημάτων 

• Το απογραφικό δελτίο μαθήματος που συμπληρώνεται με ευθύνη του 

διδάσκοντος κάθε εξάμηνο και παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση της 

διδασκαλίας, τη φύση του μαθήματος, την κατάταξη του σε κατηγορίες κτλ  

• Το απογραφικό δελτίο διδάσκοντος όπου περιγράφεται το ερευνητικό και 

διδακτικό έργο, δημοσιεύσεις κτλ 

Προορίζονται για εσωτερική χρήση στα τμήματα και στις σχολές και 

χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης και 

την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ανά τριετία. Η διαδικασία συμπληρώνεται από 

την Εξωτερική αξιολόγηση με αξιολογητές που επιλέγονται από το μητρώο 

εξωτερικών αξιολογητών. Στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π. διατίθενται υποδείγματα 

εγγράφων για την εξωτερική αξιολόγηση καθώς και έντυπα για ειδικές κατηγορίες 

εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π., 2012).  

Οι έρευνες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που εφαρμόζονται στα ελληνικά 

πανεπιστήμια κατά τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. αποτυπώνουν περισσότερο περιγραφικά 

τα δεδομένα, οι εκθέσεις ετήσιων αξιολογήσεων δεν παρέχουν συσχετίσεις 

επιμέρους ποιοτικών χαρακτηριστικών με την ικανοποίηση και τα πιθανά σημεία 

όπου τα παρεχόμενα προγράμματα μπορούν να εφαρμόσουν διορθωτικές 

ενέργειες αναφέρονται σε δεύτερο χρόνο από τους εξωτερικούς κριτές.  

Εκτός από τα παραπάνω εργαλεία συλλογής δεδομένων, δεν υποστηρίζεται 

κεντρικά συντονισμένη έρευνα για τη συνολική ικανοποίηση φοιτητών ή αποφοίτων 

από τις σπουδές τους. Επιπλέον δεν διενεργείται έρευνα για την επαγγελματική 

αποκατάσταση και εξέλιξη των αποφοίτων των σχολών από τα ίδια τα ΙΑΕ που να 

συντονίζεται κεντρικά και ενιαία από την Α.ΔΙ.Π. Η καταγραφή της επαγγελματικής 

πορείας των αποφοίτων ερευνάται περιοδικά από τα γραφεία διασύνδεσης των 

πανεπιστημίων και οι μεθοδολογίες ποικίλουν.  
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3.5. Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

Αναφερθήκαμε προηγούμενα σε εθνικές έρευνες που καταγράφουν την 

ποιότητα και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε πανεπιστημιακές σπουδές. 

Στο μέρος αυτό θα αναφέρουμε ενδεικτικά παράγοντες που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση, κατηγοριοποιημένους με βάση τη μεθοδολογία που προσεγγίζονται 

από τους μελετητές. Γενική κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει ως προς το πλαίσιο 

που διερευνώνται και καταγράφονται, δηλαδή: 

1. Οι παράγοντες ως αποτέλεσμα μέτρησης της ποιότητας και της συσχέτισής της 

με την ικανοποίηση από την εκπαιδευτική εμπειρία όπως προσεγγίζονται από 

ανεξάρτητες έρευνες. Οι μεθοδολογίες ποικίλουν και χρησιμοποιούν στοιχεία 

και θεωρητικά μοντέλα και από άλλους επιστημονικούς χώρους. 

2. Οι παράγοντες και η συνεισφορά τους στη συνολική ικανοποίηση από την 

εκπαιδευτική εμπειρία όπως διερευνώνται από διεθνείς, εθνικούς, και φορείς 

αξιολόγησης επιμέρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με θεσμοθετημένα standards 

ποιότητας και πιστοποιημένες διαδικασίες και μεθοδολογικά εργαλεία.  

3. Η διερεύνηση της ικανοποίησης ως προς τη συμβολή του προγράμματος στην 

επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη σε χρόνο μετά την αποφοίτηση μέσω 

ερευνών καριέρας από φορείς αξιολόγησης 

 

3.5.1. Ανεξάρτητες έρευνες 

Στο μέρος αυτό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται 

ενδεικτικά παράγοντες που επηρεάζουν και σχετίζονται με την ικανοποίηση από τις 

σπουδές. Αναφέρονται σε ευρήματα από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και 

σε μελέτες που εφάρμοσαν ποικίλες ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά 

εργαλεία. Οι περισσότερες αναφέρονται σε προπτυχιακές σπουδές και λιγότερες σε 

μεταπτυχιακές καθώς αν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαφοροποιούνται ως προς 

τις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις από τα προγράμματα, δεν έχουν μελετηθεί 

επαρκώς.  

Οι παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση των 

φοιτητών από χώρες τις Ασίας που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
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μεταπτυχιακό επίπεδο στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας σύμφωνα με έρευνα των 

Arambewela και συν., (2006) είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης, η επάρκεια των 

υλικοτεχνικών υποδομών, η φήμη του εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι καλύτερες 

εργασιακές προοπτικές που προσφέρει το πτυχίο και η συνολική αντιστοιχία των 

διδάκτρων για την παρεχόμενη εκπαίδευση και η σημαντικότητά τους στη συνολική 

ικανοποίηση διαφοροποιείται ανάλογα με την προέλευση των φοιτητών και την 

προηγούμενη εκπαιδευτική τους εμπειρία. 

Σε επόμενη εργασία των Arambewela και Hall (2009) τονίζεται ότι 

παράγοντες εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί, διαμονής, 

ασφάλειας, το κύρος και η εικόνα του πανεπιστημίου, συσχετίζονται με την 

ικανοποίηση φοιτητών από τις σπουδές σε όταν αυτοί φοιτούν σε πολυσυλλεκτικό 

και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στη συγκριτική μελέτη της Brochado (2009) για 

την καταλληλότητα μεθοδολογικών εργαλείων (SERVQUAL,SERVPERF και HEDPERF) 

στη μέτρηση ακαδημαϊκής ποιότητας συμπεραίνει μεταξύ άλλων ότι τα 

χαρακτηριστικά διδασκαλίας και ακαδημαϊκής ποιότητας έχουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη συνολική ικανοποίηση φοιτητών από τα μη ακαδημαϊκά που 

σχετίζονται με την ποιότητα σε υποδομές και άλλες παροχές.  

Έρευνες των Rajab και συν. (2011) και Gruber και συν. (2010) εστιάζουν α) 

στη σημασία της επάρκειας των διδασκόντων, β) στα χαρακτηριστικά τους και γ) 

των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης ως παράγοντες σημαντικούς για τη μέτρηση 

της ικανοποίησης των φοιτητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς 

αναδεικνύουν την ακριβή διάσταση της ποιότητας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος. 

Η εργασία των Bean και Vesper (1994) διερευνά την ύπαρξη διαφοροποίησης 

στους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από τις σπουδές ανάμεσα στα 

δύο φύλα. Ερευνώντας 494 πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι διαφορετικοί παράγοντες έχουν μεγαλύτερη ή αποκλειστική 

βαρύτητα στη συνολική ικανοποίηση για τους άνδρες (επαγγελματικές προοπτικές) 

και διαφορετικοί για τις γυναίκες (διαπροσωπικές επαφές με διδάσκοντες, 

κοινωνική ζωή- σχέσεις και η ζωή στο πανεπιστήμιο). 
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Η έρευνα των Duque και Weeks (2010) για την εκτίμηση της συνολικής 

ικανοποίησης των αποφοίτων από την εμπειρία των σπουδών, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι: 

1. Η υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη ποιότητα του προγράμματος (ως προς τις 

ικανότητες διδασκόντων, διάρθρωση προγράμματος και παραδόσεων) 

διαμορφώνουν αίσθηση ικανοποίησης από τη συνολική εμπειρία 

2. Η υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υποστηρικτικών δομών 

καθώς και η ενεργή εμπλοκή των φοιτητών στη διαδικασία μάθησης 

επηρεάζουν την ικανοποίηση ως προς τα προσόντα και τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν  

3. Η ικανοποίηση ως προς τα γνωστικά επιτεύγματα (προσόντα και δεξιότητες) 

δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης και σε συναισθηματικό επίπεδο (αξίες, 

συμπεριφορές, στόχοι) 

Οι φοιτητές που είναι ικανοποιημένοι από το πανεπιστήμιο που φοιτούν 

εμπλέκονται πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης σε όρους αποτελεσμάτων και 

υιοθέτησης του παραδοσιακού ρόλου του φοιτητή-μαθητή, σύμφωνα με τους 

Finney και Finney (2010). Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόγραμμα σπουδών 

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των φοιτητών μαζί με την αντιλαμβανόμενη 

υποκειμενικά ποιότητα του προγράμματος είναι οι δύο παράγοντες που 

διαμορφώνουν την αίσθηση της ικανοποίησης κατά τους Hardman και Schmidt 

(1995) που ερεύνησαν αποφοίτους προπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση 

επιχειρήσεων.  

Ο Navehebrahim (2009) μελέτησε την ικανοποίηση 250 αποφοίτων πρώτου 

πτυχίου από την ποιότητα του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησαν σε 

μικρού μεγέθους πανεπιστήμιο του Ιράν. Ενώ οι απόφοιτοι είναι συνολικά 

ικανοποιημένοι από την εμπειρία των σπουδών τους, θα ήθελαν το πρόγραμμα να 

είναι προσανατολισμένο προς την παροχή σε αυτούς των απαραίτητων 

επαγγελματικών προσόντων για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Οι Petruzzellis και 

συν. (2006) ερευνώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

φοιτητών στο πανεπιστήμιο του Μπάρι στην Ιταλία σε σχέση με την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διαπίστωσαν ότι 
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υπάρχει σημαντικά αυξημένη ικανοποίηση των φοιτητών που εργάζονται σε σχέση 

με τους υπόλοιπους. Επιπλέον για τη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι ο βαθμός 

ικανοποίησης των φοιτητών επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση τους 

καθώς και από τη θετική γνώμη τους για το τοπικό πανεπιστήμιο. Σε σχολή 

διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστημίου στη Μεγάλη Βρετανία οι Telford και 

Masson (2005) συνέκριναν τη σημαντικότητα που αποδίδεται σε επιμέρους 

ζητήματα ποιότητας από τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός του πανεπιστημίου 

(διοίκηση, καθηγητές, φοιτητές κτλ) με την ικανοποίηση των φοιτητών από τα ίδια 

αυτά επιμέρους στοιχεία ποιότητας. Κατέληξαν ότι οι όποιες διαφορές στην 

απόδοση αξίας σε στοιχεία ποιότητας μεταξύ των φορέων ή η απουσία ομοφωνίας 

για τη σημασία της ποιότητας υποδομών και την αξία τίτλου σπουδών μετά την 

αποφοίτηση δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη χαμηλή ικανοποίηση των φοιτητών 

από αυτά.  

Οι Voss και συν. (2007) οι οποίοι μελέτησαν την ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχέση με τις προσδοκίες φοιτητών σε 2 προγράμματα 

διοίκησης επιχειρήσεων τόνισαν τη σημασία που έχει για τους φοιτητές ο 

προσανατολισμός των παρεχόμενων γνώσεων προς την αγορά εργασίας καθώς και 

την ανάγκη οι διδάσκοντες να συμπεριλαμβάνουν στις διαλέξεις τους θέματα που 

πρακτικά θα βοηθούν τους φοιτητές προς αυτό τον στόχο.  

Το διδακτικό προσωπικό, οι διδακτικές μέθοδοι καθώς και η διοικητική 

υποστήριξη των σπουδών συσχετίζονται με την ικανοποίηση των φοιτητών κατά 

τους Marzo-Navarro και συν. (2005) που μέσω ερωτηματολογίων ερεύνησαν 

συμμετέχοντες σε σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων στην 

Ισπανία. Οι παράγοντες που περισσότερο συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της 

συνολικής ικανοποίησης από τις σπουδές διερευνήθηκαν και από τους Elliot και 

Healy (2001) καταλήγοντας στη σημαντικότητα  

1. της «αίσθησης του ανήκειν» στην κοινότητα του πανεπιστημίου 

2. της αποδοχής και την αναγνώριση της αξίας του φοιτητή ως οντότητας 

καθώς και  
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3. του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, της ποιότητάς του και της 

ικανότητας του διδακτικού προσωπικού η οποία είχε και τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ικανοποίηση από τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία. 

Χρησιμοποιώντας αντίστοιχη μεθοδολογία οι Suhre και συν. (2007) στην έρευνά 

τους επιβεβαίωσαν ως παράγοντα ικανοποίησης τη διδακτική αποτελεσματικότητα 

του πανεπιστημίου αλλά και την πρότερη σωστή πληροφόρηση των υποψηφίων 

φοιτητών για περιεχόμενο των σπουδών που επρόκειτο να ακολουθήσουν, ως 

προαπαιτούμενα ικανοποιητικής εκπαιδευτικής εμπειρίας.  

 Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση που κάνει η Aracil (2009) στην μέτρηση 

ικανοποίησης αποφοίτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς δεν παρατηρεί 

αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα σε αποφοίτους που έχουν σπουδάσει στην ίδια 

χώρα, παρά τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Αποδίδεται το εύρημα στη σχετικότητα της ατομικής ικανοποίησης επηρεαζόμενη 

τόσο στις προηγούμενες προσδοκίες όσο και από το άμεσο περιβάλλον που ζει 

κάποιος και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του συγκριτικά προς τους συμπολίτες του. 

Ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση σχετίζονται θετικά οι 

συνθήκες προσφοράς των σπουδών και ειδικότερα 1)το περιεχόμενο και ο 

σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών 2) η προσφορά και η δυνατότητα επιλογής 

σεμιναρίων και κατευθύνσεων εξειδίκευσης 3) η ποιότητα της διδασκαλίας 4) η 

δυνατότητα επικοινωνίας και παροχής συμβουλών από τους διδάσκοντες καθώς και 

η ενημέρωση από αυτούς σε θέματα εξετάσεων 5) η συναναστροφή με 

συμφοιτητές και 6) η ποιότητα των υλικοτεχνικών υποδομών. Αρνητικά 

αξιολογούνται από τους αποφοίτους η απουσία συμμετοχής τους σε ερευνητικά 

προγράμματα, η ανεπάρκεια υλικού διδασκαλίας, η αδυναμία των πανεπιστημίων 

να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και ο αποκλεισμός τους από τη 

διαμόρφωση πολιτικής των σχολών. Δημογραφικοί και άλλοι παράγοντες 

επηρεάζουν επίσης την ικανοποίηση. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία απόφοιτοι, οι 

άνδρες, όσοι αποφοίτησαν από προγράμματα που σχετίζονται με τα μαθηματικά 

καθώς και όσοι είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όσα μάθαιναν κατά τη 

φοίτησή τους στην εργασία τους, τείνουν να δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιημένοι. 
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Οι Nasser και συν. (2008) συσχέτισαν τη γνώση των κανονισμών λειτουργίας 

του πανεπιστημίου και των διαδικασιών με το επίπεδο ικανοποίησης από την 

προσφερόμενη υπηρεσία. Οι φοιτητές που αυτοαξιολόγησαν τη γνώση τους για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες από το πανεπιστήμιο ως υψηλή, πιθανόν επειδή ήξεραν 

πώς να τις αξιοποιήσουν εμφάνισαν και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από αυτές.  

Οι El Ansari και Oskroch (2004) εξέτασαν σε Βρετανικό πανεπιστήμιο 4 

δημογραφικές (φύλο, ηλικία, εθνικότητα και ύπαρξη ή μη αναπηρίας) και 9 

εκπαιδευτικές μεταβλητές ως προς την σημαντικότητά τους στην ικανοποίηση 1660 

συμμετεχόντων φοιτητών στην έρευνα. Ενώ καμία από τις δημογραφικές 

μεταβλητές δεν είχε επίδραση στην ικανοποίηση, θετική σημαντική συσχέτιση της 

ικανοποίησης προέκυψε με άλλες μεταβλητές όπως 1) με το μικρό πλήθος φοιτητών 

ανά τμήμα 2) με τη λήψη υψηλής βαθμολογίας αξιολόγησης 3) με την 

παρακολούθηση 1ου εξαμήνου έναντι του 2ου 4)με την αξιολόγηση επίδοσης μέσω 

εργασιών έναντι εξετάσεων 5) με τη μερική παρακολούθηση έναντι της πλήρους 

φοίτησης. 

 

3.5.2. Έρευνες αξιολόγησης εθνικών φορέων και παράγοντες ικανοποίησης 

Στο μέρος αυτό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα παρουσιαστούν 

ορισμένα ενδεικτικά ευρήματα από τις εθνικές έρευνες που περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο 3.2.1. Οι εθνικές έρευνες PRES PTES NSS και PREQ συλλέγουν δεδομένα 

αξιολόγησης από τους φοιτητές ως προς συγκεκριμένες διαστάσεις ποιότητας του 

ακαδημαϊκού έργου και της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που χρησιμοποίησαν. Τα 

ποσοτικά δεδομένα παρουσιάζονται στις σχετικές αναφορές με τη μορφή ποσοστού 

συμφωνίας των συμμετεχόντων στις ενότητες και στις δηλώσεις που κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν. Σε δεύτερο χρόνο διενεργείται στατιστική ανάλυση της 

ικανοποίησης από τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία ως εξαρτημένης μεταβλητής 

και συσχέτιση με τις υπόλοιπες διαστάσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τη 

συνεισφορά κάθε παράγοντα που μελετήθηκε στη συνολική ικανοποίηση. 
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Στην αναφορά της Postgraduate Taught Experience Survey – PTES (Park και 

Kulej, 2009) οι σημαντικότεροι παράγοντες-factors που επηρεάζουν τη συνολική 

ικανοποίηση είναι οι διδακτικοί (teaching) και η προσωπική βελτίωση-απόκτηση 

προσόντων (skill and personal development). Τη χαμηλότερη συνεισφορά στην 

εξήγηση της ικανοποίησης έχουν οι υποστηρικτικές πηγές μάθησης (πρόσβαση στη 

βιβλιοθήκη και ηλεκτρονικά μέσα). Η έκθεση αποτελεσμάτων για την ίδια έρευνα το 

2010 επιβεβαίωσε τα προηγούμενα ευρήματα και προσέθεσε ενδιαφέρουσες 

συσχετίσεις για την ικανοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών από επιμέρους 

factors: οι μεταξύ 30 και 40 ετών, οι μερικής παρακολούθησης (part-time) και οι εξ 

αποστάσεως (distance learners) βαθμολόγησαν υψηλότερα τα προσόντα που 

απέκτησαν και τη διασύνδεση που προσέφεραν οι σπουδές τους με την αγορά 

εργασίας. Τα προσόντα και η επαγγελματική εξέλιξη αξιολογούνταν υψηλότερα από 

τέσσερεις επαγγελματικές κατηγορίες: επαγγέλματα υγείας, ιατρική και 

οδοντιατρική, γεωργία και συναφή επαγγέλματα και οργάνωση και διοίκηση 

επιχειρήσεων (Park και Wells, 2010). Στην έρευνα Postgraduate Research Experience 

Survey ερευνητών μεταπτυχιακών φοιτητών, η διακύμανση της συνολικής 

ικανοποίησης ως εξαρτημένη μεταβλητή ερμηνεύεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από 

τους factors της υποστήριξης από τον επιβλέποντα (supervision) και το γενικότερο 

περιβάλλον – κλίμα στο πανεπιστήμιο (intellectual climate) (Park, 2009).  

Αναφορικά με τους προπτυχιακούς φοιτητές η ανάλυση των δεδομένων 

2005-2006 της National Student Survey (Marsh και Cheng, 2008) έδειξε σε πρώτη 

ανάλυση την υψηλότερη συσχέτιση της ικανοποίησης με τη διδασκαλία (teaching) 

και σημαντική συσχέτιση με τις υποστηρικτικές και οργανωτικές δομές (support and 

organization). Στη συνέχεια με πολυπαραγοντική ανάλυση προκειμένου να μπορούν 

να γίνουν συγκρίσεις συνολικής ικανοποίησης μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε αυτό το επίπεδο τα ατομικά-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των φοιτητών έχουν ασήμαντη επίδραση στην εξήγηση της 

ικανοποίησης.  

Στην έρευνα της Graduates Careers Australia – Postgraduates Research 

Experience (Coates και συν., 2007) η οποία αποτελείται από 6 ενότητες και μία που 
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καταγράφει τη συνολική ικανοποίηση από την εκπαιδευτική εμπειρία δεν 

παρατίθεται ανάλυση για τη συσχέτιση της τελευταίας με τις προηγούμενες. Στις 

επιμέρους συσχετίσεις των factors προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων 

επηρεάζουν την αξιολόγηση επιμέρους factors λιγότερο όμως από το επιστημονικό 

πεδίο εξειδίκευσης. Οι μεταβλητές που αφορούν το επιστημονικό πεδίο έρευνας 

εξηγούν μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης στα αποτελέσματα αξιολόγησης 

συγκρινόμενα ως προς τα ατομικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων (δημογραφικά, 

εργασιακά κτλ). 

3.5.3 Μετά την αποφοίτηση 

Οι έρευνες καριέρας που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3.2.2. καταγράφουν 

τις προσωπικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη συμβολή της στην 

επαγγελματική τους πορεία. Η έρευνα Beyond Graduation Survey μεταξύ άλλων 

διερευνά και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο αξιολόγησης των προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών σπουδών: αν οι ερωτώμενοι θα παρακολουθούσαν (υποθετικά) 

το ίδιο πρόγραμμα στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι απόφοιτοι που ήταν άνεργοι ή 

απασχολούνταν μερικώς (part-time) και αναζητούσαν εργασία με πλήρες ωράριο 

απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι μάλλον θα ήταν απίθανο να επέλεγαν το ίδιο 

πρόγραμμα (BGS, 2011). Η εκτίμηση της αντιστοιχίας προσόντων και απαιτήσεων 

θέσης εργασίας ποικίλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο των σπουδών, ενώ η 

απασχόληση σε αναντίστοιχη θέση προς τα προσόντα δε συνδέεται με χαμηλότερες 

μισθολογικές απολαβές ή με απασχόληση σε θέσεις χαμηλότερων απαιτήσεων σε 

όρους προσόντων. Οι απόφοιτοι εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τα 

προσόντα που απέκτησαν αξιολογώντας τα αναδρομικά, και συγκρίνοντας την 

ικανοποίηση που εξέφρασαν τη στιγμή της αποφοίτησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα 

 Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργούσαν συνολικά 452 μεταπτυχιακά 

προγράμματα είτε αυτόνομα από Τμήματα Πανεπιστημίων είτε σε συνεργασία με 

Τμήματα ΤΕΙ. Από αυτά, 184 χρηματοδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

114 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΕΠΕΑΕΚ) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ 154 προγράμματα λειτουργούν 

με δίδακτρα και ιδίους πόρους.(Καλημέρη, 2007, Λακασάς, 2007). Η αύξηση αυτή 

ήταν ραγδαία στη δεκαετία 1998-2008 ακολουθώντας τους ρυθμούς αύξησης 

αριθμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε και στους υποψήφιους διδάκτορες και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι από 1.021 το 1994 (Protopapas, 1999) έφτασαν 

τους 63.000 το 2010 συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών στα μεταπτυχιακά 

προγράμματα του ΕΑΠ (Κάτσικας, 2010). Το 2010 τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

έφτασαν τα 547 σε όλη τη χώρα παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με 

την περασμένη χρονιά (485). Τα 511 προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και τα 36 

από τα ΤΕΙ. Πολλά από αυτά, δε, λειτουργούσαν σε σύμπραξη με ξένα πανεπιστήμια 

και ειδικά όσα οργανώνονται από τμήματα των ΤΕΙ (Ελευθεροτυπία, 2010). 

 Η αξιολόγηση ποιότητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 

ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ εφαρμόζεται με βάση τα οριζόμενα από την Α.ΔΙ.Π. και το 

νόμο 3685/2008 «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» ο οποίος δίνει 

τη δυνατότητα στο κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών να εξειδικεύει τις 

διαδικασίες αξιολόγησης που θα ακολουθούνται βάσει όσων περιγράφονται 

σχετικά στον εκάστοτε κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.  

 



59 

 

4.2. Μέτρηση ικανοποίησης αποφοίτων των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων 

Όπως παρατηρεί ο Taylor, (2002) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις από τους προπτυχιακούς. Αν αυτό εκτιμηθεί σε 

συνδυασμό με τις αλλαγές στην ΑΕ παγκοσμίως και τη συνεισφορά που μπορεί να 

έχουν σε οικονομικούς όρους στη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων θα πρέπει να 

μελετηθούν χωριστά. Επιπλέον η αυξητική τάση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

και φοιτητών στην Ελλάδα όπως περιγράφηκε παραπάνω, αλλά και διεθνώς π.χ. 

στη Μεγάλη Βρετανία όπου συνοδεύτηκε με παράλληλη μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης και ταυτόχρονη επιβολή διδάκτρων (Megicks και συν., 2008) 

δικαιολογεί τον προσανατολισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων προς την 

κάλυψη των αναγκών εξειδίκευσης των φοιτητών. Οι ανάγκες διερευνώνται μέσω 

των ερευνών που αναφέραμε σε ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη 

βελτίωση επαγγελματικών προοπτικών, καριέρας και προσόντων μέσω των 

ερευνών αποφοίτων.  

 Οι μελέτες για την ποιότητα των σπουδών και την ικανοποίηση των 

φοιτητών που έχουν δημοσιευτεί και αφορούν ελληνικά ιδρύματα ΑΕ είναι 

περιορισμένες και ποικίλουν σε μεθοδολογία. Οι Μουσούλη και συν. (2003) 

δημοσίευσαν έρευνα για την ικανοποίηση από τις σπουδές φοιτητών και 

τελειοφοίτων Φυσικής Αγωγής. Η συνολική ικανοποίηση και ποιότητα των σπουδών 

αξιολογούνταν από τους συμμετέχοντες τόσο από την ποιότητα παροχής 

εκπαίδευσης αλλά και από την πεποίθηση των τελειοφοίτων ότι θα έβρισκαν 

σχετική εργασία στο αντικείμενο των σπουδών τους. Οι Tsinidou και συν. (2010) 

διερεύνησαν τους παράγοντες ποιότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

προπτυχιακών φοιτητών σε σχέση με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, και 

κατά πόσο ανταποκρίθηκαν οι σπουδές στις προσδοκίες τους. Στην έρευνα των 

Kotivas και συν. (2005) ερευνώνται οι εμπειρίες από τις σπουδές αποφοίτων 

μεταπτυχιακού προγράμματος στην τεχνολογία υλικών με βασικά αποτελέσματα 

την μη ικανοποίηση των προσδοκιών τους για καλύτερη επαγγελματική 

αποκατάσταση και τη διαπίστωση ότι το πρόγραμμα έχει ελλιπή διασύνδεση με την 

αγορά εργασίας και τους εργοδότες. Την ικανοποίηση συμμετεχόντων σε 
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προγράμματα που προσφέρονται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 

διερευνά η μελέτη της Τσαρτσαλή (2005) όπου εξετάζονται πολλαπλές παράμετροι 

ικανοποίησης και ερευνώνται οι δυνατότητες, οι αδυναμίες και πλεονεκτήματα της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

4.3. Μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση 

Η απόφαση για τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 

συνδέεται και με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα με την επαγγελματική 

αποκατάσταση και τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών μετά την 

αποφοίτηση. Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες υποκίνησης κατά τους Park και 

Wells (2010) που ερεύνησαν τους μεταπτυχιακούς στη Μεγάλη Βρετανία ήταν «η 

βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών» (53%) για τους φοιτητές κάτω των 30 

ετών και «η πρόοδος στην ήδη ακολουθούμενη καριέρα» (52%) μέσω της 

απόκτησης επιπλέον προσόντων και δεξιοτήτων για όσους ήταν μεταξύ 30 και 50 

ετών. Για τους φοιτητές ερευνητικών μεταπτυχιακών το 31.7 % συμμετείχε στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κίνητρο τη βελτίωση των προοπτικών καριέρας σε 

ακαδημαϊκό ή ερευνητικό πεδίο, και συνολικά το 44% είχε φιλοδοξίες για 

ακαδημαϊκή καριέρα στα ίδια επιστημονικά πεδία (Park, 2009).  

 

4.4. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Δημόσιας Υγείας - Διοίκησης 

Υπηρεσιών Υγείας Δημόσιων πανεπιστημίων στην Ελλάδα 

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως ένας σημαντικό αριθμός προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρονται από ελληνικά δημόσια ΙΑΕ. Η Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας ως αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρεται είτε ως 

κατεύθυνση ειδίκευσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή ως κύριο πεδίο 

εξειδίκευσης από την έναρξη της φοίτησης σε αυτά. Από ελληνικά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα κατά την έναρξη της παρούσας έρευνας προσφέρονταν τα παρακάτω 

προγράμματα: 

1. Από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνεται από το 

ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που 
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οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MPH). Η 

διάρκεια του είναι ένα έτος (πλέον του εξαμήνου για τη συγγραφή της 

μεταπτυχιακής εργασίας) και κατά έναρξή του προσφέρονταν στο δεύτερο 

εξάμηνο 2 κατευθύνσεις εξειδίκευσης, Δημόσια Υγεία ή Διοίκηση Υπηρεσιών 

Υγείας. Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. 

2. Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σχολή Επιστημών 

Υγείας-Τμήμα Νοσηλευτικής) σε συνεργασία με τα τμήματα Νοσηλευτικής, 

Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα Τμήματα Πληροφορικής και Βιομηχανικής 

Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρεται 

διατμηματικό - διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα στην ‘Οργάνωση και 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας’. Οδηγεί στην απόκτηση 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε δύο εξειδικεύσεις: 

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πληροφορική Υγείας. 

Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές. Στο Φύλλο 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1200/2003) περιγράφονται ως πηγές 

χρηματοδότησης «δίδακτρα και ερευνητικά προγράμματα».  

3. Από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το ΤΕΙ Πειραιά συνδιοργανώνεται 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τεσσάρων διδακτικών 

εξαμήνων, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη "Διοίκηση της Υγείας" 

και απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2004).  

4. Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων λειτουργεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 1994-95 (MBA). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρία 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και 



62 

 

Χρηματοοικονομικής. Από το 2005 εφόσον συμπληρωθεί ικανός αριθμός 

συμμετεχόντων προσφέρεται στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης η δυνατότητα για 

εξειδίκευση στην Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας.  

5. Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρεται από το ακαδημαϊκό 

έτος 2000-2001 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

(ΔΜΥ) (MSc) και από το 2001-2002 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας (ΔΥΥ) για στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Αποτελούν τα μοναδικά μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης από δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στο πεδίο της 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Προσφέρονται 4 θεματικές ενότητες και οι 

σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας. Μετά 

την έναρξη της παρούσας μελέτης (συγκεκριμένα από το 2012) δεν 

προσφέρεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

(ΔΥΥ). 

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της μελέτης δημιουργήθηκε το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και 

Διαχείριση Κρίσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής. 

με δυο κατευθύνσεις εξειδίκευσης α) Επείγουσα Φροντίδα Υγείας και β) 

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της ικανοποίησης αποφοίτων 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών 

Υγείας που προσφέρονται από ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Χρησιμοποιείται 

συνεπώς ένας δείκτης ο οποίος είναι βασισμένος στην προσωπική αξιολόγηση των 

σπουδών από τους αποφοίτους και τις απόψεις τους, όπως αυτές έχουν 

διαμορφωθεί από την αποφοίτηση μέχρι τη στιγμή της έρευνας. Οι μεταπτυχιακές 

σπουδές προσεγγίζονται υπό το πρίσμα της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, 

μιας ευρύτερης έννοιας συγκρινόμενης με τα διδακτικά και μαθησιακά στοιχεία των 

προγραμμάτων που συνήθως περιλαμβάνονται στις διαδικασίες αξιολόγησης στα 

ελληνικά πανεπιστήμια. 

Μέσω της καταγραφής των δημογραφικών, εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών χαρακτηριστικών των αποφοίτων δίνεται η δυνατότητα με την 

παρούσα έρευνα να εξεταστεί η πιθανή διαφοροποίηση που προκαλούν τα 

χαρακτηριστικά αυτά στην ικανοποίηση εξεταζόμενα τόσο πριν όσο και μετά την 

αποφοίτηση.  

Στη διατριβή θα ερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις της ικανοποίησης ως προς: 

• Το φύλο, την ηλικία και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων 

• Τις προπτυχιακές σπουδές και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποφοίτησης 

• Την επαγγελματική θέση πριν και μετά την αποφοίτηση και τις αμοιβές των 

αποφοίτων  

• Το βαθμό συμφωνίας των αποφοίτων με δηλώσεις που αφορούν τις 

προσδοκίες, τα κριτήρια επιλογής προγράμματος και  

Θα εξεταστούν επίσης οι παράγοντες που συσχετίζονται με την πρόθεσή 

τους να προτείνουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι, εφόσον η ικανοποίηση εφαρμοζόμενη ως 
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δείκτης αξιολόγησης αποδώσει χρήσιμα ευρήματα ή ενδείξεις, αυτές να 

μορφοποιηθούν ως προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών.  
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

5.1. Το ερωτηματολόγιο της μελέτης 

Αναζητήθηκαν μέσω διαδικτύου κατάλληλα ερωτηματολόγια για την έρευνα 

μας σε ιστοσελίδες φορέων διασφάλισης ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης 

ευρωπαϊκών και άλλων χωρών καθώς και σε ανεξάρτητες έρευνες που εφάρμοσαν 

πρωτότυπα ερωτηματολόγια για την μέτρηση της ικανοποίησης.  

Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτέλεσαν η ευκολία στη συμπλήρωση από τον 

ίδιο τον ερωτώμενο, ο υψηλός δείκτης απόκρισης (response rate) των 

συμμετεχόντων, ο σύντομος χρόνος συμπλήρωσής τους, η δυνατότητα πρόσβασης 

με περισσότερους από έναν τρόπους που θα διασφάλιζαν όμως την ορθή 

συμπλήρωσή τους καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά ή χρήση μετά από 

χορήγηση άδειας για ερευνητικούς σκοπούς. Επιπλέον βασικό κριτήριο αποτέλεσε η 

διαρκής ανανέωση και η πρόσφατη προσαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων 

στο μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον και ο προσανατολισμός τους στη 

μέτρηση ικανοποίησης από τις σπουδές.  

Επιλέχθηκαν το ερωτηματολόγιο της Postgraduate Taught Experience Survey 

(2009) το ερωτηματολόγιο της National Student Survey όπως στην ιστοσελίδα του 

φορέα υλοποίησης της έρευνας (www.ipsos-mori.com) και το ερωτηματολόγιο της 

Postgraduate Research Experience Questionnaire (Coates και συν., 2007). Το 

ερωτηματολόγιο καριέρας αποφοίτων της Αυστραλίας (Australia Graduate Survey) 

επιλέχθηκε για ορισμένες δηλώσεις καριέρας αποφοίτων. Για το ερωτηματολόγιο 

της National Student Survey ζητήθηκε ειδική άδεια από την εταιρεία διαχείρισης 

(Ipsos – Mori). 

Τα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια πληρούσαν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και αποτέλεσαν βάση για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων 

δηλώσεων του ερωτηματολογίου της μελέτης. Ειδικότερα, τα τρία πρώτα 



66 

 

χρησιμοποιήθηκαν για τις δηλώσεις των παραγόντων ακαδημαϊκής ποιότητας και 

της ικανοποίησης από αυτούς. Οι δηλώσεις καταγραφής των δημογραφικών και 

άλλων ατομικών χαρακτηριστικών του ερωτώμενου είναι κοινά σε μεγάλο βαθμό 

μεταξύ των 3 ερωτηματολογίων. Το τέταρτο αξιοποιήθηκε και για την ανάπτυξη 

δηλώσεων που θα κατέγραφαν την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων 

διαχρονικά και τη συμβολή του μεταπτυχιακού σε αυτό. Με αυτό τον τρόπο υπήρξε 

μια ικανοποιητική κάλυψη των αρχικών ερευνητικών στόχων. 

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου αποτίμησης της εμπειρίας ειδικώς από τις 

μεταπτυχιακές σπουδές αποτέλεσε επιμέρους στόχο αλλά και αναγκαιότητα για τη 

διενέργεια της παρούσας έρευνας καθώς δε διατίθεται εξειδικευμένο αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο από την Ελληνική Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας 

(Α.ΔΙ.Π.). Με την ως τώρα γνώση μας, δε διατίθεται επίσης ερωτηματολόγιο σε 

ερευνητικό επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα. 

Τα ερωτηματολόγια που επιλέχθηκαν για την έρευνα μας 

αλληλοσυμπληρώνονται θεματικά, σε ορισμένες ενότητες υπήρχαν επικαλύψεις 

ενώ άλλες διερευνούσαν θέματα μη εφαρμόσιμα στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Επιπλέον παράμετροι σημαντικές για την παρούσα δική μελέτη 

δεν αποτυπώνονταν επαρκώς σε κάποιο από αυτά. Η αρχική διάρθρωση του 

ερωτηματολογίου περιλάμβανε το πρώτο μέρος αποτελούμενο από 13 δηλώσεις, 

που κατέγραφαν δημογραφικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά και εισοδηματικά 

χαρακτηριστικά του συμμετέχοντος στην έρευνα αποφοίτου. Στη συνέχεια το 

δεύτερο μέρος, αποτελούμενο αρχικά από 62 δηλώσεις οι οποίες κάλυπταν 

θεματικά 11 ενότητες: 

1. Περιεχόμενο μεταπτυχιακού προγράμματος 

2. Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος 

3. Αξιολόγηση επίδοσης και επανατροφοδότηση προς τον φοιτητή 

4. Ακαδημαϊκή υποστήριξη-οργάνωση και διοίκηση του προγράμματος 

5. Διδασκαλία και πηγές γνώσης 

6. Διδάσκοντες και διδασκαλία κατά τη διάρκεια τους προγράμματος 
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7. Ακαδημαϊκές παραδόσεις 

8. Προσωπική ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων 

9. Καριέρα και επαγγελματική αποκατάσταση 

10. Φοιτητική κοινότητα 

11. Κοινωνική ζωή και προνοιακές υποδομές στο πανεπιστήμιο 

Διακριτή ενότητα αποτέλεσε η δήλωση που ζητούσε από τον απόφοιτο την 

αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης από την εκπαιδευτική εμπειρία των 

μεταπτυχιακών σπουδών.  

 Δηλώσεις που βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο της National Student Survey 

(Μεγάλη Βρετανία) αφορούσαν την φοιτητική κοινότητα και κοινωνική δικτύωση 

εντός του μεταπτυχιακού, τις προνοιακές παροχές (σίτιση, στέγαση κλπ), το 

γενικότερο επιστημονικό και ακαδημαϊκό κλίμα εντός των προγραμμάτων κλπ. 

Αποτελούν συνήθως πεδίο έρευνας ποιότητας για προπτυχιακά προγράμματα 

κρίθηκε ωστόσο σκόπιμο να αξιολογηθούν καθώς δεν έχουν διερευνηθεί στο 

παρελθόν ως προς τη συμβολή τους στη γενική ικανοποίηση σε μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Ελλάδα. 

Ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνάς μας στόχευε και στη διερεύνηση της 

ικανοποίησης αποφοίτων που παρακολούθησαν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά 

προγράμματα. Η σύνταξη κατάλληλου ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε αλλά λόγω 

της αδυναμίας πρόσβασης στους απόφοιτους αυτούς για λόγους που θα 

περιγραφούν στη συνέχεια δεν εφαρμόστηκε.  

Προηγήθηκε των κυρίων μερών του ερωτηματολογίου, κείμενο με οδηγίες 

συμπλήρωσης προς τους συμμετέχοντες. Στο τέλος ζητούνταν από τους 

συμμετέχοντες να δηλώσουν αν επιθυμούν μελλοντική επικοινωνία για την 

παρακολούθηση των αλλαγών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.  
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5.2. Κλίμακα βαθμολόγησης δηλώσεων ερωτηματολογίου 

Στο ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε αλλά και αργότερα στην τελική του 

μορφή, η ποσοτικοποίηση του βαθμού συμφωνίας αποφοίτων με τις δηλώσεις 

ποιότητας που τέθηκαν προς αξιολόγηση επιλέχθηκε να γίνει μέσω πενταβάθμιας 

κλίμακας τύπου Likert όπου 1=απολύτως διαφωνώ 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ και 5=απολύτως συμφωνώ με διακριτές αριθμητικές 

επιλογές χωρίς ενδιάμεσες βαθμολογήσεις και λεκτικοποίηση της πρώτης και της 

τελευταίας δυνητικής απάντησης.  

Επιπλέον της επεξήγησης προς τους συμμετέχοντες για την αντιστοιχία 

βαθμολόγησης και βαθμού συμφωνίας στις οδηγίες συμπλήρωσης που 

προηγούνταν του κύριου μέρους κρίθηκε σκόπιμο να επαναλαμβάνεται στην αρχή 

κάθε ενότητας πάνω από τον αριθμό 1 η δήλωση απολύτως διαφωνώ και πάνω από 

τον αριθμό 5 η δήλωση απολύτως συμφωνώ. Για την καταγραφή δημογραφικών και 

μορφωτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν δίτιμες/τρίτιμες δηλώσεις και 

δηλώσεις πολλαπλών επιλογών με δυνατότητα μοναδικής ή κατά περίπτωση 

πολλαπλής επιλογής.  

 

5.3. Πληθυσμός αναφοράς  

Οι απόφοιτοι πέντε μεταπτυχιακών προγραμμάτων ελληνικών πανεπιστημίων 

που οδηγούν στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

αποτέλεσαν τον πληθυσμό αναφοράς της έρευνας κατά τον αρχικό σχεδιασμό και 

συγκεκριμένα οι απόφοιτοι: 

1. Του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Υγεία – Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας (ειδίκευση Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας) της Ιατρικής 

Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

2. Του διατμηματικού Προγράμματος Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών 

Υγείας – Πληροφορική Υγείας (ειδίκευση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών 

Υγείας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Σχολή 

Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής  
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3. Του ΠΜΣ στη Διοίκηση της Υγείας που συνδιοργανώνεται από το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά και το ΤΕΙ Πειραιά  

4. Του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και 

5. Του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

Με έγγραφο αίτημα κοινοποιήθηκε στις γραμματείες των υπό έρευνα 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων ο σκοπός της μελέτης και ζητήθηκε η παροχή 

δεδομένων για τους εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών 2003 έως 2007 (έτος 

εισαγωγής). Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επικοινωνίας με 

τους αποφοίτους ζητηθήκαν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας όπως 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

σταθερό και κινητό τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση. 

Ανταποκρίθηκαν 3 από τα 4 πανεπιστήμια ενώ το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο δεν δέχθηκε να παραχωρήσει στοιχεία επικοινωνίας αποφοίτων 

των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που διοργανώνει. Τελικώς στην έρευνα 

συμμετείχαν οι απόφοιτοι των τριών πρώτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών με τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

5.4. Συμμετέχοντες απόφοιτοι  

Όλοι οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφοράς 

με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Κριτήριο συμπερίληψης (inclusion 

criterion) στην έρευνα ήταν να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά 

τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό σπουδών κάθε μεταπτυχιακού 

προγράμματος. Συνολικά ελήφθησαν στοιχεία τετρακοσίων πενήντα ενός (451) 

εγγεγραμμένων από τα έτη 2003 έως 2008, και ειδικότερα 37 του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, 254 του Πανεπιστημίου Πειραιά και 160 του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποκλείστηκαν εξ αρχής όλοι οι εισαχθέντες του έτους 

2008 (συνολικά 75) και 56 εισαχθέντες του έτους 2007 οι οποίοι κατά το χρόνο 
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διεξαγωγής της έρευνας δεν είχαν αποφοιτήσει. Τελικώς 320 εισαχθέντες 

πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη. 

 

5.5. Πιλοτική έρευνα 

Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δείγμα αποτελούμενο από 4 

άνδρες και 5 γυναίκες αποφοίτους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων με 

κατεύθυνση ειδίκευσης τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Σκοπός της πιλοτικής 

δοκιμής ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον οι οδηγίες που παρέχονταν για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν κατανοητές και εύκολο να εφαρμοστούν 

κυρίως όμως να προσδιοριστεί η σαφήνεια της διατύπωσης των δηλώσεων, η 

κατανόηση του περιεχομένου τους από τους ερωτώμενους και η εσωτερική συνοχή 

των θεματικών ενοτήτων (sections) του ερωτηματολογίου.  

Στην πιλοτική εφαρμογή και συμπλήρωση μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων -

4 συμμετέχοντες- ήταν συχνή η παρατήρηση των συμμετεχόντων ότι «αυτή την 

ερώτηση μου την ξανακάνατε» ή «με ξαναρωτήσατε για το ίδιο θέμα». Αφορούσε 

συγκεκριμένες δηλώσεις τόσο εντός της ίδιας ενότητας αλλά και δηλώσεις 

διαφορετικών ενοτήτων. Παρά το μικρό αριθμό των συμμετεχόντων στην πιλοτική 

εφαρμογή διαπιστώθηκε δυσφορία εκ μέρους τους για τον απαιτούμενο χρόνο 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου τηλεφωνικά (35-45 λεπτά). 

Κατά τη συμπλήρωση όσων ερωτηματολογίων δόθηκαν έντυπα -5- 

παρατηρήθηκε η επιλογή περισσότερων της μίας απάντησης σε δηλώσεις που 

ζητούνταν μοναδική, καθώς και η παράλειψη απάντησης σε ορισμένες δηλώσεις 

που περιλάμβαναν υποδηλώσεις. Υποθέσαμε ότι τα προβλήματα αυτά μπορεί να 

οφείλονταν σε ασάφειες του κειμένου οδηγιών συμπλήρωσης, στη διάταξη των 

δηλώσεων και υποδηλώσεων στη μορφοποίηση του κειμένου ή και στα δύο.  

 Κατά την πιλοτική εφαρμογή και συγκεκριμένα μέσω των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων παρατηρήθηκε ότι ενώ σε ορισμένες δηλώσεις ο ερωτώμενος 

καλούνταν να απαντήσει ανάλογα με τη συμφωνία προς αυτή επιλέγοντας στην 
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κλίμακα βαθμολογία από το 1 έως 5 η αυθόρμητη απάντηση που δινόταν ήταν 

«ναι» ή «όχι». Στις περιπτώσεις αυτές επανεξετάστηκε κατά πόσο δηλώσεις της 

πενταβάθμιας κλίμακας θα μπορούσαν να επαναδιατυπωθούν ώστε να απαντώνται 

διχοτομικά (ναι / όχι) ή τριχοτομικά (ναι/ίσως/όχι) χωρίς να μεταβάλλεται 

εννοιολογικά το περιεχόμενο τους. Επιπλέον, κυρίως για δηλώσεις του πρώτου 

μέρους (δημογραφικά, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του 

ερωτώμενου) οι οποίες είχαν υποδηλώσεις επιλέχθηκε να επαναδιατυπωθούν ως 

περισσότερες διακριτές δηλώσεις ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις και επιπλέον 

να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα στις στατιστικές αναλύσεις που θα ακολουθούσαν 

τα αποτελέσματα.  

Επανεξετάστηκαν όλες οι αρχικές δηλώσεις τόσο ως προς τη σύνταξη, τη 

διάταξη τους εντός του κειμένου, την καταλληλότητα ένταξής τους στις 

συγκεκριμένες ενότητες και τις τυχόν αλληλοεπικαλύψεις, την εσωτερική δομή των 

ενοτήτων και τη διάρθρωση τους εντός του ερωτηματολογίου.  

 

5.6.Τροποποιήσεις και τελική μορφή ερωτηματολογίου 

Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και για τη διόρθωση των προβλημάτων που 

ανέκυψαν εφαρμόστηκαν βελτιώσεις και ενσωματώθηκαν τροποποιήσεις που 

αφορούσαν την καλύτερη διατύπωση των δηλώσεων, τη νοηματικά ομαλότερη 

μετάβαση μεταξύ των ενοτήτων και την ισχυροποίηση της εννοιολογικής συνοχής 

μέσα σε κάθε ενότητα.  

Για το ζήτημα της διχοτόμησης ή τριχοτόμησης ερωτήσεων δεν έγινε καμία 

αλλαγή με την επισήμανση να γίνει εφόσον κριθεί αναγκαίο στη διάρκεια της 

στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης. Προκειμένου να συντομευθεί ο χρόνος 

που απαιτούνταν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, απαλείφθηκαν 

ορισμένες δηλώσεις οι οποίες κρίθηκε και με βάση την πιλοτική εφαρμογή ότι 

εμφάνιζαν αλληλοεπικάλυψη. Στο τρίτο μέρος εντάχθηκαν δηλώσεις σχετικές με την 

επαγγελματική αποκατάσταση και καριέρα των αποφοίτων, με τα κριτήρια επιλογής 
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προγραμμάτων, τα προσόντα και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν καθώς και 

δηλώσεις γενικής ικανοποίησης.  

Το τελικό ερωτηματολόγιο μετά τις αλλαγές αποτελείται από: 

1. Το πρώτο μέρος με 27 δηλώσεις και δυνατότητα απάντησης μέσω πολλαπλών 

επιλογών που καταγράφει δημογραφικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση κ.α.) επαγγελματικά (εργασία μετά και πριν την αποφοίτηση, 

φορέα απασχόλησης, μισθολογική και εισοδηματική κατάσταση κ.α.) και 

εκπαιδευτικά (προπτυχιακές σπουδές κ.α.) χαρακτηριστικά. 

2. Το δεύτερο μέρος με 36 δηλώσεις που αφορούν καταγράφουν την 

ικανοποίηση από την εκπαιδευτική εμπειρία των μεταπτυχιακών σπουδών και 

στις οποίες οι ερωτώμενοι απαντούν βαθμολογώντας την κάθε δήλωση από 

1=απολύτως διαφωνώ έως 5=απολύτως συμφωνώ.  

3. Το τρίτο μέρος με 17 δηλώσεις που αφορούν τις απόψεις των αποφοίτων για 

την επαγγελματική ή ακαδημαϊκή πρόοδο σε σχέση με τις μεταπτυχιακές 

σπουδές, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν την πρόθεση 

πρότασης του προγράμματος σε άλλον ενδιαφερόμενο κ.α. και οι οποίες 

απαντώνται στην πενταβάθμια τύπου Likert κλίμακα. Επιπλέον, 

περιλαμβάνεται και μία τελική δήλωση για τη συνολική ικανοποίηση από την 

εκπαιδευτική εμπειρία. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας παρατίθεται στο 

Παράρτημα 2. 

 

5.7. Ηλεκτρονική εφαρμογή ερωτηματολογίου 

Αναζητήθηκε γρήγορος, αξιόπιστος και οικονομικός τρόπο ώστε το 

ερωτηματολόγιο να φτάσει στους συμμετέχοντες στην έρευνα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και παράλληλα οι απαντήσεις να καταχωρούνται και να επεξεργάζονται 

με ευκολία και ταχύτητα. Επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο να μορφοποιηθεί και να 

διανεμηθεί μέσω των Εικονικών Ιατρικών Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής, 

Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία στηρίζεται στην πλατφόρμα Moodle 

(http://vml.med.uoc.gr/moodle/course/category.php?id Ό 3) πρόδρομο του e-

school (http://eschool.med.uoc.gr). 

Το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) είναι 

μία πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού για υλοποίηση δραστηριοτήτων 

τηλεκπαίδευσης (e-learning). Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 υποστήριζε πάνω από 

70.000 ιστοσελίδες. Υποστηρίζει τη δυνατότητα επαύξησης της λειτουργικότητάς 
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του με τη δημιουργία κι ενσωμάτωση επιπλέον αυτόνομων κομματιών κώδικα από 

τρίτους (modules). ‘Ένα εξ αυτών των modules υποστηρίζει τη δημιουργία 

ερωτηματολογίων (Questionnaire module). Το εν λόγω module επιτρέπει τη 

δημιουργία ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις, ερωτήσεων Likert κ.α. Επιπλέον 

επιτρέπει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μόνο από τους χρήστες που 

επιθυμεί ο συντάκτης του ερωτηματολογίου. Ιδιαίτερα χρήσιμο τέλος είναι ότι 

επιτρέπει τη συνολική μελέτη των αποτελεσμάτων ανά ερώτηση ή ανά χρήστη.  

Ζητήθηκε και χορηγήθηκε άδεια από τον υπεύθυνο διαχείρισης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εικονικών Ιατρικών Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάρτηση του ερωτηματολογίου. Σε συνεργασία με 

εξειδικευμένο βιοπληροφορικό συνεργάτη των Εργαστηρίων, κωδικοποιήθηκε 

κατάλληλα, και αφού έγιναν δοκιμαστικές καταχωρήσεις και συμπληρώσεις 

ερωτηματολογίων για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα της παραμετροποίησης, 

αναρτήθηκε στην πλατφόρμα η ψηφιοποιημένη μορφή του ερωτηματολογίου.  

 

5.8. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

Η επικοινωνία με τους αποφοίτους έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τον βαθμό απόκρισης. Οι απόφοιτοι που 

διέθεταν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έλαβαν στις αρχές Δεκεμβρίου 

2009 μήνυμα με συνοδευτική ηλεκτρονική επιστολή που επεξηγούσε το σκοπό της 

έρευνας και τους διαβεβαίωνε για την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων που θα 

έδιναν. Συνημμένα ελάμβαναν και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που οδηγούσε 

στο περιβάλλον του Εικονικού Ιατρικού Εργαστηρίου και στο ερωτηματολόγιο όπου 

με κωδικό αποκτούσαν πρόσβαση και το συμπλήρωναν ηλεκτρονικά. Οι απαντήσεις 

αποθηκεύονταν αυτόματα και μόνο ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είχε πρόσβαση 

στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.  

Παράλληλα τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από 2 

συνεντεύκτες κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2010, εξαιρώντας 

όσους ήδη είχαν συμπληρώσει ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά.  
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Επιδιώξαμε να επικοινωνήσουμε με όλους τους αποφοίτους. Όσοι δεν 

απάντησαν στις τηλεφωνικές κλήσεις κατά τον πρώτο κύκλο της διαδικασίας των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων επανακλήθηκαν ακόμα δύο φορές στις επόμενες 3 

εβδομάδες. Οι συνεντεύκτες αφού επιβεβαίωναν και προφορικά ότι ο ερωτώμενος 

έχει αποφοιτήσει, διάβαζαν ένα τυποποιημένο ενημερωτικό κείμενο για το σκοπό, 

τη διάρθρωση και τον τρόπο αξιολόγησης των δηλώσεων κατά το βαθμό συμφωνίας 

του ερωτώμενου με αυτές. Πληροφορούσαν επίσης τον ερωτώμενο για την 

διασφάλιση της ανωνυμίας των απαντήσεων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 

σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων διέκοπτε τον συνεντεύκτη πριν την 

ολοκλήρωση της ενημέρωσης προκειμένου να ερωτήσει αν οι απαντήσεις που θα 

δώσει θα κοινοποιηθούν στη διεύθυνση του προγράμματος που παρακολούθησαν.

 Περίπου το 50% των συμμετεχόντων στην έρευνα είχαν αριθμό τηλεφώνου, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τα δύο αυτά στοιχεία επικοινωνίας 

άκυρα, καθώς μετά την αποφοίτηση δεν επικαιροποιούνται μέσω διαδικασιών 

follow up τα ατομικά στοιχεία των αποφοίτων. Ο βαθμός απόκρισης ήταν 50.6% και 

συνεπώς όπως θα περιγραφεί παρακάτω οι χαμένες απαντήσεις από τις 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις δεν επηρέασαν την αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος.  

 

5.9. Στατιστική ανάλυση 

 Η περιγραφή των συνεχών μεταβλητών έγινε με τη μορφή της μέσης τιμής, 

τυπικής απόκλισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της 

διάμεσου, των τεταρτημορίων αλλά και η μέγιστη-ελάχιστη τιμή. Οι διακριτές 

μεταβλητές και οι Likert κλίμακες εκφράστηκαν με την μορφή συχνοτήτων και % 

συχνοτήτων.  

 Για την σύγκριση μεταξύ μέσων τιμών μεταξύ δύο ομάδων χρησιμοποιήθηκε 

ο έλεγχος t ανεξαρτήτων δειγμάτων καθώς και ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-

Whitney. Για συγκρίσεις συνεχών μεταβλητών σε περισσότερες από δύο ομάδες 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος ANOVA και ο αντίστοιχος μη παραμετρικός Kruskal-Wallis.  
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 Για την εκτίμηση της επίδρασης σε δίτιμες μεταβλητές (ναι/όχι, 

συμφωνώ/διαφωνώ, ικανοποιημένος/όχι ικανοποιημένος) από μελετώμενους 

παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν μη σταθμισμένοι και σταθμισμένοι λόγοι 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odd’s ratios) με μοντέλα απλής και πολλαπλής 

λογιστικής παλινδρόμησης.  

 Τα διαγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν θηκογράμματα (Box and 

Whisker plots). Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM 

SPSS Statistics 21.0 και ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε το 0.05. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

6.1. Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

Σε αυτή την ενότητα ελέγχθηκε η συνοχή και συνάφεια των ερωτήσεων 

ικανοποίησης, όπως περιγράφονται στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου. 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος εξαγωγής κυρίων παραγόντων (Principal Components 

Factor Analysis) μετά από περιστροφή varimax (varimax rotation) για να 

τοποθετηθούν οι περιγραφόμενες δηλώσεις σε παράγοντες. Η εσωτερική συνάφεια 

των δηλώσεων (internal consistency) ανά παράγοντα και συνολικά ελέγχθηκε με την 

εφαρμογή του alpha του Cronbach. Επιπλέον η τελική επιλογή όφειλε κατά το 

δυνατόν να εντάσσει σε κάθε παράγοντα δηλώσεις σχετικές ως προς την παράμετρο 

ικανοποίησης που ερευνήθηκε. 

Από τις αναλύσεις των απαντήσεων του δείγματος μας προκρίθηκε ως πιο 

ικανοποιητική λύση τη δομή με 7 παράγοντες (factors). Εξασφαλίστηκε με αυτή την 

επιλογή η εννοιολογική συνάφεια των δηλώσεων εντός των παραγόντων 

ταυτόχρονα με τη μεγαλύτερη δυνατή επεξηγηματικότητα. Το μοντέλο με τους 7 

παράγοντες επεξηγεί αθροιστικά το 67.2% της διακύμανσης στις απαντήσεις των 

αποφοίτων του δείγματος της μελέτης. Ο συντελεστής Cronbach α κυμάνθηκε από 

0.59 έως 0.90 (Πίνακας 1-Παράρτημα 1). 

 Η σύντομη περιγραφή και η ονοματοδοσία των επτά (7) παραγόντων 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

1. Διδασκαλία Ακαδημαϊκές παραδόσεις, διδάσκοντες και διδακτικές υποδομές 

2. Προσόντα Προσωπική βελτίωση και επαγγελματικά προσόντα 

3. Αξιολόγηση επίδοσης Διάρθρωση προγράμματος μαθημάτων και αξιολόγηση/ 

επικοινωνία με διδακτικό προσωπικό 

4. Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

Επικοινωνία με διδάσκοντες, βαθμολόγηση και 

επανατροφοδότηση 
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5. Κοινωνική ζωή Φοιτητική κοινότητα και κοινωνικές συναναστροφές 

6. Υποδομές: Εγκαταστάσεις και προνοιακές υποδομές 

7. Οργάνωση: Οργάνωση και διεύθυνση προγράμματος 

 

6.2. Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης 

 

Δημογραφικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το response bias των συμμετεχόντων 

αποφοίτων στην έρευνα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 (Παράρτημα 1). Από το 

σύνολο των 320 αποφοίτων οι 127 ήταν άνδρες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

ήταν 57 άνδρες (44.9% επί του συνόλου των ανδρών του πληθυσμού μελέτης) και 

105 γυναίκες (54.4% επί του συνόλου των γυναικών του πληθυσμού μελέτης). 

Επιπλέον, από τους 162 συμμετέχοντες στη μελέτη, 89 ήταν μεταπτυχιακοί 

απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πα.Πει) 53 του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Ε.Κ.Π.Α.) και 20 του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.). Ο ρυθμός απόκρισης ανά ίδρυμα 

κυμαινόταν από 40% έως περίπου 60% ενώ ο μέσος όρος ήταν 50.6% και 

εξασφαλίστηκε οριακά η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος της μελέτης σε 

σχέση με το φύλο (p=0.096).  

Σε ότι αφορά τα δημογραφικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα ανά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 (Παράρτημα 1). Οι μέσοι όροι ηλικίας κατά το έτος 

της συνέντευξης ήταν 30.5 έτη για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 33.9 για το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και 34.6 έτη για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (p<0.001). Οι 

άγαμοι ήταν 115 ενώ οι έγγαμοι 45 και δύο συμμετέχοντες δεν προσδιόρισαν την 

οικογενειακή τους κατάσταση. 

Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν βάσει της προπτυχιακής τους 

εκπαίδευσης σε 7 κατηγορίες: πτυχιούχοι ιατρικών σχολών, νοσηλευτικών σχολών, 

παραϊατρικών επαγγελμάτων, διοίκησης υγείας, οικονομίας και διοίκησης, 

κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και πτυχιούχοι άλλων σχολών. Είκοσι έξη (26) 

από τους 53 συμμετέχοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν απόφοιτοι 
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νοσηλευτικών Σχολών (49.1%), δώδεκα (12) από τους 20 συμμετέχοντες του 

Πανεπιστημίου Κρήτης ήταν απόφοιτοι ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών (70%) 

και τριάντα (30) από τους 89 συμμετέχοντες του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

απόφοιτοι σχολών διοίκησης και οικονομίας (34.1%). 

Κάτοχοι και άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ήταν 17 απόφοιτοι 

(10.1%), ενώ από τους 162 συμμετέχοντες οι 100 (61.7%) ήταν απόφοιτοι 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και 59 απόφοιτοι Ανώτατου Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.  

Ως γενικότερο σχόλιο, οι συμμετέχοντες απόφοιτοι παρουσιάζουν στις 

περισσότερες ειδικότητες (ιατρική, νοσηλευτική, διοίκηση και οικονομικά και 

κοινωνικές επιστήμες) στατιστική διαφοροποίηση στην συμμετοχή τους ανά 

πρόγραμμα (Πίνακας 3, Παράρτημα 1). 

Επαγγελματικά χαρακτηριστικά, φύση εργασίας και ανεργία. 

Εκατό τριάντα δύο (132) συμμετέχοντες δήλωσαν εργαζόμενοι πριν την 

αποφοίτηση και 29 δήλωσαν άνεργοι. Εξήντα τέσσερεις (64) απόφοιτοι εργάζονταν 

στο δημόσιο τομέα και 63 στον ιδιωτικό τομέα πριν την αποφοίτηση. Σε ότι αφορά 

το είδος σύμβασης οι 34 δήλωσαν ότι απασχολούνταν με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου και οι 86 με σύμβαση αορίστου χρόνου εργασίας. Από αυτούς οι 114 

χαρακτήρισαν την εργασία τους ως πλήρους απασχόλησης και 13 μερικής. Οι 

υπόλοιποι δεν προσδιόρισαν.  

Μετά την αποφοίτηση 156 συμμετέχοντες δήλωσαν εργαζόμενοι και 5 

άνεργοι. Από τους εργαζόμενους 77 απασχολούνταν στο δημόσιο τομέα και 47 στον 

ιδιωτικό, 14 με σύμβαση ορισμένου και 100 με σύμβαση αορίστου χρόνου εργασίας 

καθώς και 3 με μερική απασχόληση έναντι 119 με πλήρη. Οι υπόλοιποι δεν 

προσδιόρισαν επακριβώς τα χαρακτηριστικά που είχε η εργασία τους. Στον Πίνακα 

4 (Παράρτημα 1) παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατανομές των συμμετεχόντων ανά 

Πρόγραμμα ως προς τα χαρακτηριστικά της απασχόλησής τους πριν και μετά την 

αποφοίτηση. Ως γενικότερο σχόλιο, τα χαρακτηριστικά της εργασίας μεταξύ των 

αποφοίτων παρουσιάζουν στατιστική διαφοροποίηση ανά πρόγραμμα σε όλες τις 
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υποκατηγορίες (δημόσιο/ιδιωτικό, p=0.044, ορισμένου/αορίστου, p=0.015, 

πλήρους/μερικής απασχόλησης, p=0.002) κατά το χρόνο πριν την αποφοίτηση.  

 

6.3. Χαρακτηριστικά δείγματος και συσχετίσεις με τους παράγοντες 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και συσχετίσεις με τους παράγοντες. 

Στον Πίνακα 5 περιγράφονται οι συσχετίσεις της ηλικίας των συμμετεχόντων 

(συνέντευξης/εγγραφής) με κάθε ένα από τους παράγοντες ικανοποίησης. Η ηλικία 

των αποφοίτων τη στιγμή της συνέντευξης παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση με τους παράγοντες 1=Διδασκαλία (R=0.242,p=0.002), 3= 

Αξιολόγηση επίδοσης (R=0.215,p=0.006) και 4=Επανατροφοδότηση (R=0.227, 

p=0.004) καθώς και με συνολικό παράγοντα ικανοποίησης (total factor) (R=0.172, 

p=0.029).  

Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων σε 

κάποιον από τους 7 παράγοντες. Η βαθμολόγηση στους παράγοντες 1 =Διδασκαλία, 

(p=0.017) και 3= Αξιολόγηση επίδοσης, (p=0.008) εμφάνισε σημαντική διαφορά μαζί 

με το συνολικό παράγοντα ικανοποίησης (p=0.046) σε σχέση με την οικογενειακή 

κατάσταση (άγαμοι-έγγαμοι) των συμμετεχόντων. Οι έγγαμοι συμμετέχοντες 

βαθμολογούν υψηλότερα τους παράγοντες 1, 3 και το συνολικό σε σχέση με τους 

άγαμους. Στους υπόλοιπους παράγοντες δεν υπήρξαν διαφορές. Αναλυτικά στον 

Πίνακα 6 παρουσιάζονται η οικογενειακή κατάσταση, φύλο και η επίδραση τους 

ανά παράγοντα ικανοποίησης.  

 

Εκπαιδευτικά-μορφωτικά χαρακτηριστικά και συσχετίσεις με τους παράγοντες. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Π.Κ. 

βαθμολογούν υψηλότερα σε σχέση με τους αποφοίτους του Ε.Κ.Π.Α. και του 

Πα.Πει. τους παράγοντες 2 (Μέση τιμή=33.8, τυπική απόκλιση=5.3) και 6 (Μέση 

τιμή=5.8, τυπική απόκλιση=2.7). Ωστόσο η βαθμολόγηση του συνολικού παράγοντα 

ικανοποίησης δε διαφοροποιείται ως προς το πανεπιστημιακό ίδρυμα προέλευσης. 

(Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1. Διαφοροποίηση της ικανοποίησης ανά παράγοντα ως προς το ίδρυμα 

προέλευσης αποφοίτων. 

 

Πρώτο πτυχίο και κατοχή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. 

 Η ανάλυση δεν κατέδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

βαθμολόγηση σε κάποιον από τους παράγοντες ικανοποίησης μεταξύ των 

αποφοίτων όπως κατηγοριοποιηθήκαν βάσει του πρώτου πτυχίου (Σχήμα 2.) 

 Οι απόφοιτοι που δήλωσαν κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

τίτλου βαθμολόγησαν υψηλότερα τους παράγοντες 1=Διδασκαλία (Μέση τιμή 33.4, 

τυπική απόκλιση 7.7, p=0.006), 2=Προσόντα (Μέση τιμή 29.2, τυπική απόκλιση 7.4, 

p=0.003) και 7= Οργάνωση (Μέση Τιμή=10.4, τυπική απόκλιση=2.8, p=0.012) ενώ ως 

προς τους υπόλοιπους παράγοντες δεν παρουσιάστηκε διαφοροποίηση (Πίνακας 

7). 
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Σχήμα 2. Διαφοροποίηση της ικανοποίησης ως προς το πρώτο πτυχίο των αποφοίτων 

Εργασία και συσχετίσεις με τους παράγοντες ικανοποίησης. 

 Μελετήθηκε η ύπαρξη διαφορών στη βαθμολόγηση στους παράγοντες 

ικανοποίησης μεταξύ συμμετεχόντων αποφοίτων που διαφοροποιούνταν ως προς 

τα χαρακτηριστικά της εργασίας τους και συγκεκριμένα α) μεταξύ όσων 

απασχολούνταν σε δημόσιο και όσων απασχολούντα σε ιδιωτικό φορέα 

(ιδιωτικός/δημόσιος) β) μεταξύ όσων απασχολούνταν με διαφορετικό τύπο 

σύμβασης εργασίας (ορισμένου χρόνου/αορίστου χρόνου) και γ) μεταξύ όσων είχαν 

διαφορετική μορφή εργασίας (πλήρους απασχόλησης/μερική απασχόλησης). Τα 

σχετικά δεδομένα παρουσιάζονται στους Πίνακες 8α και 8β στο Παράρτημα 1. Δεν 

προκύπτουν διαφορές στη βαθμολόγηση σε κανένα παράγοντα ικανοποίησης 

μεταξύ αποφοίτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά εργασίας, πριν ή μετά την 

αποφοίτηση. Επίσης ελέγχθηκε η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στην ικανοποίηση από 
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την εκπαιδευτική εμπειρία μεταξύ όσων δήλωσαν άνεργοι και όσων δήλωσαν 

εργαζόμενοι. Μεταξύ των δύο κατηγοριών αποφοίτων δεν παρουσιάζονται 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κανένα παράγοντα, πριν ή μετά την 

αποφοίτηση (Πίνακας 9). 

Μισθός μετά την αποφοίτηση 

Οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στην έρευνα ερωτήθηκαν για το ύψος του 

πρώτου μισθού που έλαβαν μετά την αποφοίτηση. Με βάση τα στοιχεία που 

έδωσαν προέκυψε ότι μέσος μισθός ήταν 1.228 € (Διακύμανση= 458 , ελάχιστο 

300/μέγιστο 3500). Ο παράγοντας 2=προσόντα αξιολογείται υψηλότερα από τους 

αποφοίτους οι οποίοι κατατάσσονται στα ανώτερα κλιμάκια.  

Να σημειωθεί ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός αποφοίτων που δεν απάντησε σε 

μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες ερωτήσεων που περιγράφουν την εργασιακή 

θέση ως προς τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν.  

Συνάφεια σπουδών και εργασία 

Δεν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ αποφοίτων ως προς τη συνάφεια 

της εργασίας με τις προπτυχιακές σπουδές πριν την αποφοίτηση (Πίνακας 10). 

Ομοίως για τη συνάφεια της εργασίας τους με τις μεταπτυχιακές σπουδές μετά την 

αποφοίτηση (Πίνακας 11) δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές. 

6.4. Απόψεις αποφοίτων: καριέρα, αμοιβές, προσδοκίες και κριτήρια 

Επαγγελματικές αμοιβές και ικανοποίηση από την τρέχουσα θέση εργασίας. 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου όπως προαναφέραμε συμπεριλήφθησαν 

δηλώσεις που κατέγραψαν απόψεις των αποφοίτων σχετικά με τις αμοιβές που 

λάμβαναν κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, την ικανοποίηση/σχετικότητα της 

εργασίας με το μεταπτυχιακό και άλλες παραμέτρους της επαγγελματικής τους 

πορείας. Οι δηλώσεις και οι διαφοροποιήσεις στη βαθμολόγηση των παραγόντων 

ικανοποίησης μεταξύ αποφοίτων που συμφώνησαν ή διαφώνησαν αναλυτικά 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 12α, 12β, 12γ και συνοπτικά είναι οι παρακάτω:  
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� Σήμερα εργάζομαι σε θέση σχετική με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών 

� Οι προϊστάμενοι - συνάδελφοί μου αξιολογούν θετικά και αξιοποιούν τις γνώσεις 

και δεξιότητες που απέκτησα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 

παρακολούθησα 

� Είμαι ικανοποιημένος από τη τρέχουσα θέση εργασίας μου 

� Αμείβομαι αναλογικά προς τα προσόντα που διαθέτω  

� Η σημερινή επαγγελματική μου θέση πιθανόν να ήταν χειρότερη αν δεν είχα 

παρακολουθήσει το Πρόγραμμα  

 

Αμοιβές και Προσόντα 

Όσοι απόφοιτοι απαντούν θετικά στη δήλωση «Αμείβομαι αναλογικά προς τα 

προσόντα που διαθέτω» εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με 

τους υπολοίπους ως προς τον παράγοντα 2=Προσόντα (Μέση τιμή=33, p=0.014) και 

3=Αξιολόγηση επίδοσης (Μέση τιμή=25.4, p=0.004). Στους άλλους παράγοντες δεν 

παρατηρούνται στατιστικές διαφορές ενώ οριακή διαφοροποίηση εμφανίζεται στο 

συνολικό παράγοντα ικανοποίησης (p=0.049).  

Ικανοποίηση και θέση εργασίας 

Οι απόφοιτοι που δηλώνουν ικανοποιημένοι από την τρέχουσα θέση εργασίας 

τους («Είμαι ικανοποιημένος από τη τρέχουσα θέση εργασίας μου») αξιολογούν 

υψηλότερα τους παράγοντες 2=Προσόντα (p=0.003) και 4=Επανατροφοδότηση 

(p=0.007). Υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει ο παράγοντας ικανοποίησης 

1=Διδασκαλία (p=0.020) και 2=Προσόντα (p=0.007) από τους συμμετέχοντες που 

απάντησαν θετικά στη δήλωση «Σήμερα εργάζομαι σε θέση σχετική με το 

αντικείμενο των μεταπτυχιακών μου σπουδών» σε σχέση με όσους τους 

υπολοίπους αποφοίτους. Ο συνολικός παράγοντας ικανοποίησης παρουσιάζει στην 

ίδια δήλωση σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των αποφοίτων με p=0.032.  

Επαγγελματική θέση 

Οι συμμετέχοντες που διαφωνούν (n=114) ότι η σημερινή επαγγελματική τους 

θέση πιθανόν να ήταν χειρότερη αν δεν είχαν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα 

εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με όσους απάντησαν θετικά από 



84 

 

τους παράγοντες 2 (p=0.009), 3 (p<0.001) και το συνολικό παράγοντα ικανοποίησης 

(p=0.011).  

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακού και ικανοποίηση. 

Σε αυτή τη ενότητα οι συμμετέχοντες απόφοιτοι κλήθηκαν να εκφράσουν τη 

συμφωνία τους με δηλώσεις ως προς τα κριτήρια που έλαβαν υπόψη τους κατά τη 

διαδικασία επιλογής προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, και εξετάστηκαν 

διαφοροποιήσεις στην βαθμολόγηση των παραγόντων ικανοποίησης. Αναλυτικά 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στον Πίνακα 13 και στα σχετικά διαγράμματα 

1,2,3 στο Παράρτημα 1.  

Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή ήταν συναφές με το αντικείμενο των προπτυχιακών 

μου σπουδών 

Επέλεξα το Πρόγραμμα λόγω εγγύτητας στον τόπο μόνιμης διαμονής μου 

Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή θεώρησα ότι θα μου προσέφερε πιο σίγουρη 

επαγγελματική αποκατάσταση σε σύγκριση με μεταπτυχιακά άλλων ειδικεύσεων 

Είχα κάνει αίτηση και σε άλλα Προγράμματα αλλά επιλέχτηκα μόνο σε αυτό 

Επέλεξα το Πρόγραμμα λόγω της φήμης του πανεπιστημιακού Ιδρύματος που το 

διοργάνωσε 

Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή ενημερώθηκα από τον Οδηγό Σπουδών για την 

διάρθρωση των μαθημάτων και έκρινα ότι πληρούσε τις ανάγκες μου 

 

Όσοι απάντησαν θετικά στην δήλωση «Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή ήταν 

συναφές με το αντικείμενο των προπτυχιακών μου σπουδών» βαθμολογούν 

υψηλότερα έναντι των υπολοίπων τους παράγοντες 1=Διδασκαλία (Μέση Τιμή 37 

ΤΑ 6.7, p= 0.006), 2=Προσόντα (Μέση Τιμή 32, ΤΑ 5.8, p=0.003) και 7=Οργάνωση 

(Μέση Τιμή 10, ΤΑ 2.7 p=0.012.) 

Η ικανοποίηση κατά παράγοντα δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές 

μεταβολές μεταξύ όσων απάντησαν διαφορετικά στις δηλώσεις κριτηρίων «Επέλεξα 

το Πρόγραμμα λόγω εγγύτητας στον τόπο μόνιμης διαμονής μου» (Διάγραμμα 1) 

«Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή θεώρησα ότι θα μου προσέφερε πιο σίγουρη 

επαγγελματική αποκατάσταση σε σύγκριση με μεταπτυχιακά άλλων ειδικεύσεων», 

«Είχα κάνει αίτηση και σε άλλα Προγράμματα αλλά επιλέχτηκα μόνο σε αυτό».  
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Φήμη ιδρύματος 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δήλωσαν ότι στην επιλογή τους βάρυνε ως κριτήριο 

και η φήμη του ιδρύματος που διοργάνωσε το πρόγραμμα («Επέλεξα το Πρόγραμμα 

λόγω της φήμης του πανεπιστημιακού Ιδρύματος που το διοργάνωσε», n=104) 

σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία στην ικανοποίηση σε όλους τους παράγοντες 

(με p<0.001 έως p=0.005) και το συνολικό παράγοντα ικανοποίησης έναντι των 

υπολοίπων αποφοίτων (Διάγραμμα 2, Παράρτημα 1). 

Οδηγός σπουδών 

Οι απόφοιτοι οι οποίοι συμφώνησαν ότι πριν την επιλογή τους ενημερώθηκαν 

για τα διατιθέμενα μαθήματα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού και έκριναν ότι 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες τους («Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή ενημερώθηκα 

από τον Οδηγό Σπουδών για την διάρθρωση των μαθημάτων και έκρινα ότι 

πληρούσε τις ανάγκες μου», n=107) αξιολογούν υψηλότερα τους παράγοντες 

1=Διδασκαλία (Μέση τιμή=37.7 p<0.001), 2=Προσόντα (Μέση τιμή 32.6, p=0.003), 

4=Επανατροφοδότηση (Μέση τιμή=19.1, p=0.002), 7=Οργάνωση (Μέση τιμή 10.6, 

p<0.001) και το συνολικό παράγοντα (p=0.016). Αναλυτικά οι διαφοροποιήσεις ανά 

παράγοντα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3, Παράρτημα 1.  

Δεξιότητες και επαγγελματική/ακαδημαϊκή σταδιοδρομία 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις ευρύτερες δεξιότητες αλλά και 

την προσωπική τους ανάπτυξη μέσα από τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ως προς 

τη συνεισφορά τους στην επαγγελματική, ατομική και ακαδημαϊκή εξέλιξη (Πίνακας 

14).  

� Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του Προγράμματος με βοήθησαν στην 

μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία 

� Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του Προγράμματος με βοήθησαν στην 

συνέχιση των σπουδών μου 

� Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του Προγράμματος με βοήθησαν να επιτύχω 

άλλους προσωπικούς στόχους 
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Υψηλότερα βαθμολογούν την ικανοποίηση από τους παράγοντες 1=Διδασκαλία 

(Μέση τιμή 37.8, p<0.001) 2= Προσόντα (Μέση τιμή 33.5, p<0.001) 4= 

Επανατροφοδότηση (Μέση τιμή 19.2, p=0.003) 5= Κοινωνική ζωή (Μέση τιμή 6.1, 

p=0.013) 6=Υποδομές (Μέση τιμή 4.9, p=0.018) 7= Οργάνωση (p<0.001) και τον 

συνολικό παράγοντα (p<0.001) όσοι απαντούν θετικά (n=87) στη δήλωση «Οι 

δεξιότητες που απέκτησα μέσω του Προγράμματος με βοήθησαν στην μετέπειτα 

επαγγελματική μου σταδιοδρομία» έναντι όσων απαντούν αρνητικά.  

Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται επίσης μεταξύ όσων απαντούν θετικά (n=69) 

και όσων διαφωνούν με τη δήλωση «Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του 

Προγράμματος με βοήθησαν στην συνέχιση των σπουδών μου». Όσοι απόφοιτοι 

συμφωνούν βαθμολογούν υψηλότερα τους παράγοντες 1, 2, 4, 6, και 7 και το 

συνολικό παράγοντα ικανοποίησης με το p να κυμαίνεται από p<0.001 έως 0.018. 

Όσοι συμφωνούν με τη δήλωση «Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του 

Προγράμματος με βοήθησαν να επιτύχω άλλους προσωπικούς στόχους» (n=109) ως 

βαθμολογούν υψηλότερα όλους τους παράγοντες (εκτός του 5 και 6) και το 

συνολικό προς με p<0.001 έως p=0.002. 

Εκπλήρωση προσδοκιών και γενική ικανοποίηση 

Τέσσερεις δηλώσεις με κεντρική αυτή που καταγράφει τη συμφωνία/διαφωνία 

των αποφοίτων για τη γενική ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα περιλήφθηκαν 

στο ερωτηματολόγιο. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν κατά πόσο τα 

Προγράμματα ανταποκρίθηκαν στις γενικές τους προσδοκίες, εκπλήρωσαν τους 

εκπαιδευτικούς τους στόχους, και αν οι απόφοιτοι θα πρότειναν σε κάποιον που 

ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του να ακολουθήσει το ίδιο μεταπτυχιακό.  

Προσδοκίες συμμετεχόντων 

Περίπου το 75% των αποφοίτων (119 στους 162) συμφωνούν ότι «Το 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησα ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες μου» και βαθμολογούν υψηλότερα από τους συναδέλφους τους που 

διαφωνούν όλους τους παράγοντες (p<0.001) εκτός τον 5ο και τον 6ο (Διάγραμμα 4). 
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Στόχοι Προγραμμάτων 

Αντίστοιχα για την επίτευξη των στόχων που τα προγράμματα είχαν 

επικοινωνήσει προς τους συμμετέχοντες καταγράφηκε η άποψη των αποφοίτων 

ζητώντας τη συμφωνία τους με τη δήλωση «Το πρόγραμμα εκπλήρωσε τους 

υποσχόμενους προς εμένα εκπαιδευτικούς στόχους». Εκατόν πέντε απόφοιτοι 

συμφώνησαν (n=105) με τη δήλωση αυτή και επιπρόσθετα βαθμολογούν 

υψηλότερα έναντι όσων διαφωνούν όλους τους παράγοντες (p< 0.001) με εξαίρεση 

τους 5 και 6 όπου ξανά δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 

(Πίνακας 15). 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου και σε διακριτή δήλωση ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες αποφοίτους να αξιολογήσουν τη γενική ικανοποίηση από την 

εκπαιδευτική εμπειρία τους ως μεταπτυχιακοί φοιτητές. Όσοι δήλωσαν 

ικανοποιημένοι (n=119) βαθμολογούν υψηλότερα έναντι των υπολοίπων 5 

παράγοντες και το συνολικό παράγοντα ικανοποίησης (1,2,3,4,7, συνολικός 

παράγοντας, p<0.001). Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον Πίνακα 16.  

Διαφορετικά βαθμολογούν όσοι διαφωνούν σε σχέση με τους αποφοίτους που 

συμφωνούν με τη δήλωση «Θα πρότεινα σε κάποιο που ενδιαφέρεται να συνεχίσει 

τις σπουδές του να παρακολουθήσει το πρόγραμμα» τους περισσότερους 

παράγοντες ικανοποίησης. Ειδικότερα, όσοι απάντησαν θετικά σημειώνουν 

υψηλότερη βαθμολόγηση στους παράγοντες 1= Διδασκαλία (Μέση τιμή 39.9, 

p<0.001) 2= Προσόντα (Μέση τιμή 31.9, , p<0.001) 3= Αξιολόγηση επίδοσης (Μέση 

τιμή 24.3, p<0.001) 4= Επανατροφοδότηση (Μέση τιμή 3.7, p<0.001) και 7= 

Οργάνωση (Μέση τιμή 10.3, p<0.001) και στο συνολικό παράγοντα ικανοποίησης 

(p<0.001) (Πίνακας 17). 

6.5. Διερεύνηση της δήλωσης «Θα πρότεινα σε κάποιο που ενδιαφέρεται 

να συνεχίσει τις σπουδές του να παρακολουθήσει το πρόγραμμα».  

Υπολογίστηκε το odd’s ratio (95% διάστημα εμπιστοσύνης) με εξαρτημένη 

μεταβλητή την πρόθεση θετικής λεκτικής επικοινωνίας ως προς δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση) μορφωτικά 
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χαρακτηριστικά (πρώτο πτυχίο-κατεύθυνση και ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατοχή άλλου 

μεταπτυχιακό τίτλο, εκπαιδευτικό ίδρυμα μεταπτυχιακού), εργασιακό status πριν 

την κτήση του τίτλου και μετά (μερική/πλήρης απασχόληση, δημόσιος/ιδιωτικός 

φορέας, συμβόλαιο ορισμένου/αορίστου χρόνου), μεταβολές στο εισόδημα, 

αναζήτηση εργασίας, και τον παράγοντα της συνολικής ικανοποίησης (total 

satisfaction score). Λεπτομερώς παρουσιάζονται οι μεταβλητές που ελέχθησαν στον 

Πίνακα 18. 

Από την αρχική ομάδα των μεταβλητών στη συνέχεια εφαρμόστηκε μοντέλο 

πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης (enter and backward model) σε επιλεγμένες 

μεταβλητές με κριτήριο συμπερίληψης p<0.2. Τα αποτελέσματα του μοντέλου 2 

(backward multiple regression) κατέδειξαν θετική συσχέτιση της υιοθέτησης θετικής 

λεκτικής πρόθεσης με τον παράγοντα της συνολικής ικανοποίησης (total satisfaction 

score- p<0.001, OR 1.11, ελάχιστο 1.06/μέγιστο 1.17) και αρνητική συσχέτιση με την 

αναζήτηση εργασίας (p<0.012, OR 0.12, ελάχιστο 0.02/μέγιστο 0.63) (Πίνακας 19, 

Παράρτημα 1).  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η έρευνα 

Η παρούσα έρευνα εκτίμησε την ικανοποίηση αποφοίτων τριών 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που απονέμουν τίτλο ειδίκευσης στη 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης η καταγραφή των 

στάσεων και των αντιλήψεων των αποφοίτων ως προς τη συνολική εκπαιδευτική 

εμπειρία (overall course experience) που συμμετείχαν και επιμέρους παραγόντων 

της, προσθέτοντας στη διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων μια 

περισσότερο ανθρωποκεντρική διάσταση. Η φιλοσοφία που διατρέχει την έρευνα 

είναι η ολιστική προσέγγιση των μεταπτυχιακών σπουδών. Εκτός των βασικών 

στοιχείων (διδασκαλία και μαθήματα) που αξιολογούνται στα ελληνικά 

πανεπιστήμια μέσω προτύπων της Α.ΔΙ.Π. ερευνήθηκαν και άλλες παράμετροι των 

σπουδών και η διαφοροποίηση της ικανοποίησης ως προς ατομικά και ευρύτερα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Είναι η πρώτη φορά απ’ όσο γνωρίζουμε που μετράται η ικανοποίηση 

αποφοίτων από μεταπτυχιακά ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων με τη 

συγκεκριμένη μεθοδολογία και την εφαρμογή κοινού εργαλείου. Καθίστανται 

δυνατές συγκρίσεις μεταξύ αποφοίτων τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων που 

έχουν όμοιο επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης, διαφέρουν ωστόσο στη διάρθρωση 

του προγράμματος σπουδών, το σχήμα χρηματοδότησής τους και άλλα 

χαρακτηριστικά.  

Η διαμόρφωση και η σύνταξη του ερωτηματολογίου κινήθηκε σε 4 κύριους 

άξονες με σκοπό: 1) τον προσδιορισμό των παραγόντων (factors) ικανοποίησης από 

την ακαδημαϊκή ποιότητας 2) τον εντοπισμό των ατομικών χαρακτηριστικών 

(δημογραφικών, μορφωτικών) των αποφοίτων που διαφοροποιούν την 

ικανοποίηση ως προς αυτούς 3) την καταγραφή των μεταβολών στην 

επαγγελματική κατάσταση τους, και κατά πόσο διαφοροποιούν την ικανοποίηση 

από την εκπαιδευτική εμπειρία. 4) την καταγραφή των κριτηρίων επιλογής, των 
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προσδοκιών, των δεξιοτήτων και άλλων απόψεών τους και τις τυχόν 

διαφοροποιήσεις της ικανοποίησης ως προς αυτά και 5) την καταγραφή των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη θετική λεκτική επικοινωνία (positive Word of 

Mouth Communication-WoMC) των αποφοίτων προς τρίτους και τη συσχέτισή της 

με την ικανοποίηση και άλλες μεταβλητές. 

Το ερωτηματολόγιο εξυπηρέτησε τόσο την αποτίμηση της ποιότητας των 

σπουδών με τη μέτρηση της ικανοποίησης και των παραγόντων που τη 

διαφοροποιούν. Επιπλέον ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας (από 2 έως 4 χρόνια 

μετά την αποφοίτηση), επέτρεψε μια αρχική καταγραφή της επαγγελματικής 

πορείας των συμμετεχόντων αποφοίτων.  

Τα υπό μελέτη προγράμματα δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. 

Συνεπώς αντίθετα από τα ερωτηματολόγια που αποτέλεσαν βάση του 

μεθοδολογικού μας εργαλείου δεν κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν αντίστοιχες 

δηλώσεις που θα αφορούσαν π.χ. αλλοδαπούς και ιθαγενείς, θέματα 

διαφορετικότητας κουλτούρας, κατανόηση της γλώσσας διδασκαλίας, ικανοποίηση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, φοιτητικά δάνεια για σπουδές, πιστεύοντας ότι στην 

καλύτερη περίπτωση θα αφορούσαν μια πολύ μικρή μειοψηφία των αποφοίτων. 

Παράμετροι όπως ο χαρακτήρας του φορέα εργασίας που αποτελεί σημαντικό 

δομικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, η εγγύτητα φοίτησης 

στον τόπο διαμονής, η επιλογή ανάμεσα σε περισσότερα προγράμματα κ.α. 

εκτιμήσαμε ότι αποτελούν ενδιαφέρουσες παραμέτρους προς διερεύνηση. 

Διαμορφώθηκαν σχετικές δηλώσεις και εντάχθηκαν στο ερωτηματολόγιο.  

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το 

χαρακτήρα εξειδίκευσης των υπό μελέτη προγραμμάτων. Η επέκταση της 

εφαρμογής του για τη μέτρηση ικανοποίησης και σε αποφοίτους άλλων 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, προϋποθέτει τη δοκιμή και προσαρμογή 

του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η δημιουργία κοινού πρότυπου εργαλείου θα 

επέτρεπε συγκρίσεις μεταξύ μεταπτυχιακών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων 

ειδίκευσης. Η έρευνα σε αυτή την περίπτωση θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η 

διεθνής εμπειρία καταδεικνύει το πεδίο μεταπτυχιακών σπουδών –και όχι τα 



91 

 

πανεπιστημιακά ιδρύματα που τα οργανώνουν- ως σημαντικότερο παράγοντα στη 

διαφοροποίηση της ικανοποίησης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δυνατότητες 

εξέλιξης του και στις προτάσεις μας θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτές. 

Η ηλεκτρονική κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου και η ανάρτηση του 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle/e-class του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτέλεσε 

καινοτομία στη διενέργεια της έρευνας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν απευθείας 

τη διαδικτυακή φόρμα χωρίς να απαιτείται από αυτούς χρόνος για λήψη, 

συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου στους ερευνητές. Παρείχε 

δυνατότητα γρήγορης και ακριβούς πρόσβασης των αναλυτών στις απαντήσεις-ως 

συνέπεια αποφεύχθηκαν κατά το δυνατό σφάλματα καταγραφής. 

Η συμμετοχή στην έρευνα κυμάνθηκε στο 50.6%. Το ποσοστό αυτό είναι 

αντίστοιχο της Postgraduate Research Experience Questionnaire (49.8%, Coates και 

συν., 2007) και σημαντικά υψηλότερο από το 14.8% της Postgraduate Taught 

Experience Survey (Park και Wells, 2010). Όπως και στην παρούσα έρευνα, το 

πρόβλημα των μη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας αναφέρεται σε 

έρευνες αποφοίτων στην Ελλάδα, και στην περίπτωση που διενεργούνται 

αποκλειστικά διαδικτυακά αποτελεί σημαντικό παράγοντα χαμηλής απόκρισης 

(Πα.Πει., 2010). Η διενέργεια της έρευνας και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

πιστεύουμε ότι συνέβαλε σε υψηλότερα ποσοστά απόκρισης, καθώς συγκεκριμένες 

κατηγορίες αποφοίτων εμφανίζουν απροθυμία για συμμετοχή σε διαδικτυακές 

έρευνες (Park και Wells 2010). Η παραπάνω υπόθεση ενισχύεται καθώς η 

συμμετοχή των αποφοίτων στην έρευνα Australian Graduate Survey αυξήθηκε όταν 

έγινε αποδεκτή η συλλογή δεδομένων και μέσω τηλεφώνου, ένα χρόνο μετά την 

έναρξη της παρούσας μελέτης (AGS, 2011). 

Έρευνες αποφοίτων διενεργούνται από σχολές ή τμήματα σχολών των 

ελληνικών πανεπιστημίων κυρίως από τα γραφεία διασύνδεσης. Ποικίλουν ως προς 

τη μεθοδολογία και τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται. Η Πανελλαδική 

Έρευνα Αποφοίτων στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης Διασύνδεσης μεταξύ 

πανεπιστημίων (Καραμεσίνη και συν., 2008) προσφέρει μια επαρκή εικόνα των 
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προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων ως προς την επαγγελματική τους 

εξέλιξη.  

Περιορισμοί της μελέτης 

Κατά τη συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι παρακάτω περιορισμοί. 

Ο χρόνος διενέργειας της έρευνας 2-4 έτη μετά την αποφοίτηση πιθανόν να 

προκάλεσε recall bias στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Ωστόσο ο σκοπός της 

έρευνας ήταν η καταγραφή της ικανοποίησης μετά την αποφοίτηση. Προσοχή 

χρειάζεται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά άλλων ερευνών που έχουν 

διαφορετικό χρόνο διεξαγωγής.  

Η ακριβής επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών θα ήταν 

ευκρινέστερη αν είχε ελεγχθεί ως προς την ύπαρξη και άλλων μεταβλητών. Ο μικρός 

αριθμός τους δείγματος δεν επέτρεψε αυτόν τον έλεγχο.  

Τα αποτελέσματά και τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν στο 

σύνολο του πληθυσμού των μεταπτυχιακών αποφοίτων. Τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα παρουσιάζουν ανά επιστημονικό πεδίο διαφοροποιήσεις στους 

στόχους και την οργάνωσή τους. Συνεπώς είναι πιθανόν η ικανοποίηση των 

αποφοίτων τους να επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες σε σχέση με την 

παρούσα έρευνα.  

Στην έρευνα συμμετείχαν μόνο όσοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Όσοι 

δεν αποφοίτησαν πιθανόν να εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις για την 

ικανοποίηση. Η καταγραφή της ικανοποίησης από την εκπαιδευτική εμπειρία 

βασίστηκε στις αυτοαναφορές των συμμετεχόντων αποφοίτων. Ως προς τη μέτρηση 

της ικανοποίησης αποτελεί αποδεκτή μέθοδο, ωστόσο δε θα πρέπει να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι επηρεάζεται από προσωπικές στάσεις και απόψεις.  

Η διενέργεια της έρευνας στα πλαίσια εκπονούμενης διατριβής στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης ενδέχεται να προκάλεσε θετική μεροληψία στις απαντήσεις 

των αποφοίτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΚ.  
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Η χρήση δύο διαφορετικών μέσων για τη συλλογή των δεδομένων πιθανόν 

να προκάλεσε σφάλμα συστηματικής διακύμανσης (systematic variation) στις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

Οι συγκρίσεις με τις αντίστοιχες εθνικές έρευνες οφείλουν να γίνονται με 

προσοχή καθώς αναφέρονται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 

σύνθεσης και προέλευσης φοιτητικού πληθυσμού, εύρος (εθνικό, ιδρυματικό κτλ) 

και χρόνο διεξαγωγής των ερευνών εκπαιδευτικής εμπειρίας. Οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση αποτελούν σχετικούς δείκτες. Οι έρευνες 

ικανοποίησης μεταπτυχιακών με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε 

δεν είναι τόσο συχνές. Ορισμένες από τις μελέτες που αναφέρονται βιβλιογραφικά 

στις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων αφορούν και προπτυχιακούς αποφοίτους σε 

διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής εμπειρίας.  

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Προηγούμενες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

φοιτητές εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης (Hesli και συν., 2003). 

Ωστόσο αποτελέσματα άλλων μελετών αναφέρουν θετική συσχέτιση της ηλικίας με 

την ικανοποίηση (El Ansari, 2002) αρνητική συσχέτιση (Kinsella και συν., 1999) 

συσχέτιση με συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (Ofori, 2000, Garcia-Aracil, 2009) ή 

καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση (El Ansari και Oskrock, 2004). Η συσχέτιση 

της ηλικίας με την ικανοποίηση από την εκπαιδευτική εμπειρία σε μεταπτυχιακές 

σπουδές σε άλλες έρευνες γενικώς δείχνει μικρή διακύμανση σε ορισμένες 

δηλώσεις (Park και Wells, 2010). Στα αποτελέσματα της έρευνας PREQ εμφανίζεται 

να υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία στη βαθμολόγηση σε 

ορισμένους παράγοντες. Οι απόφοιτοι άνω των σαράντα ετών βαθμολογούν οριακά 

υψηλότερα μεμονωμένες δηλώσεις ωστόσο η πραγματική επίδραση της ηλικίας 

είναι σχεδόν αμελητέα (Coates και συν., 2007). Σε έρευνες που μελετούν 

προπτυχιακούς αποφοίτους έχει διαπιστωθεί θετική επίδραση της ηλικίας στην 

ικανοποίηση (Garcia-Aracil, 2009). Στην παρούσα μελέτη, πιστεύουμε ότι άλλοι 

παράγοντες όπως η επαγγελματική σταδιοδρομία μετά την αποφοίτηση πιθανόν να 
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οδηγούν τους αποφοίτους με μεγαλύτερη ηλικία σε μια περισσότερο θετική 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας.  

Στα αποτελέσματά της έρευνας δεν παρατηρούνται διαφορές ως προς το 

φύλο σε κανένα παράγοντα ικανοποίησης. Στην αναφορά της μελέτης 

μεταπτυχιακών αποφοίτων PTES παρόλο που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις, οι 

πραγματικές διαφορές στις μέσες τιμές είναι πολύ μικρές (Park και Wells, 2010). Σε 

αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες μελέτες μεταπτυχιακών (Coates 

και συν., 2007), και προπτυχιακών αποφοίτων (Garcia-Aracil, 2009). Η τελευταία 

βασισμένη στην πανευρωπαϊκή έρευνα καριέρας αποφοίτων «CHEERS» μετά από 

ανάλυση των δεδομένων συμπεραίνει ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η 

ικανοποίηση δε διαφοροποιείται στατιστικά ως προς το φύλο. Στην παρούσα 

έρευνα οι κοινές ανάγκες εξειδίκευσης μεταξύ των φύλων πιστεύουμε ότι 

επεξηγούν τη μη διαφοροποίηση ως προς κάποιον επιμέρους παράγοντα 

ικανοποίησης. 

Οι έγγαμοι απόφοιτοι εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τους 

άγαμους συναδέλφους τους ως προς τον παράγοντα 1 (ακαδημαϊκές παραδόσεις – 

διδασκαλία), τον παράγοντα 3 (αξιολόγηση επίδοσης και επικοινωνία με τους 

διδάσκοντες) και από τον συνολικό παράγοντα ικανοποίησης. Προηγούμενα 

δημοσιευμένα στοιχεία δεν υπάρχουν διαθέσιμα από όσα γνωρίζουμε. Όπως έχει 

υποστηριχθεί σε εργασία βασισμένη στην παρούσα έρευνα (Kotsifos και συν., 2012) 

μια ερμηνεία σχετίζεται με το διαθέσιμο χρόνο τους συγκριτικά με τους αγάμους 

λόγω περισσότερων υποχρεώσεων. Οι περιορισμοί αυτοί τους οδηγούν στην 

υψηλότερη αξιολόγηση του χρόνου που διαθέτει σε αυτούς το ακαδημαϊκό 

προσωπικό καλύπτοντας γνωσιακές αλλά και ανάγκες κοινωνικής επικοινωνίας και 

συναναστροφής. Οι άγαμοι απόφοιτοι σημειώνουν χαμηλότερη βαθμολογία αφού 

διαθέτουν περισσότερο χρόνο για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών (βιβλιοθήκες, 

ηλεκτρονικά μέσα κ.α.) 

Οι έγγαμοι στο δείγμα μας εμφανίζουν και στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση από τους αγάμους ως προς την ηλικία. Λαμβάνοντας υπόψη όσα 
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προαναφέρθηκαν για την επίδραση της ηλικίας στην ικανοποίηση, πιθανόν να 

αποτελεί ένα επιπλέον λόγο διαφοροποίησης.  

Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 

Διαφοροποιήσεις στην ικανοποίηση παρουσιάστηκαν και μεταξύ των 

συμμετεχόντων ως προς το μεταπτυχιακό που αποφοίτησαν. Η βαθμολογία 

(ικανοποίηση) των αποφοίτων του Π.Κ. είναι στατιστικά υψηλότερη στους 

παράγοντες 2 και 6. Δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στους υπόλοιπους 

παράγοντες, όμως η βαθμολογία ήταν υψηλότερη σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα 

(εκτός του παράγοντα 3). Διαφοροποίηση επίσης δεν παρουσιάστηκε για τον 

συνολικό παράγοντα ικανοποίησης. 

H διαφοροποίηση ως προς το δεύτερο παράγοντα (προσόντα) 

πιθανολογούμε ότι οφείλεται στη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος 

του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μια μικρότερη πόλη συγκρινόμενη προς την Αθήνα 

και τον Πειραιά όπου εδρεύουν τα 2 άλλα προγράμματα. Προσφέρεται συνεπώς η 

δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν αμεσότερη επαφή με τους συναδέλφους τους 

και με το ακαδημαϊκό προσωπικό και μετά το πέρας των μαθημάτων. Έχοντας 

υπόψη το διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο κάθε φοιτητή αυτή η πρόσθετη 

αλληλεπίδραση δίνει την ευκαιρία για απόκτηση γνώσεων από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία.  

Ενδιαφέρουσα αν και μη αναμενόμενη ήταν η διαφοροποίηση στον 

παράγοντα 6 καθώς οι υποδομές και οι παροχές προς τους δικαιούχους δε 

διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ των τριών μεταπτυχιακών. Πιστεύουμε ότι σχετίζεται 

με την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές στο ΠΚ λόγω του μεγέθους της πόλης και 

στο γεγονός ότι βρίσκονται συγκεντρωμένες κοντά στις εγκαταστάσεις διδασκαλίας 

που τις καθιστά ταχύτερα προσβάσιμες. Ως αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές και για αυτό αξιολογούνται υψηλότερα. Θα 

πρέπει να επισημάνουμε ότι η ικανοποίηση από τις υποστηρικτικές δομές 

επηρεάζεται και από τη γνώση των διαδικασιών και κανονισμών χρήσης τους 

(Nasser και συν., 2008). Πιθανόν η αυξημένη ικανοποίηση των αποφοίτων του ΠΚ 



96 

 

ως προς τον παράγοντα 6 να σχετίζεται με πληρέστερη συγκριτικά ενημέρωση των 

φοιτητών για τη δυνατότητα χρήσης τους.  

Το σημαντικότερο εύρημα κατά τη γνώμη μας αφορά τη μη διαφοροποίηση 

των αποφοίτων ως προς το συνολικό παράγοντα ικανοποίησης. Παρά τις μεταξύ 

τους διαφορές σε διάρθρωση σπουδών και επιλογή φοιτητών τα τρία μεταπτυχιακά 

προσφέρουν εξίσου ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο 

της ΔΥΥ. 

Η ικανοποίηση δε διαφοροποιείται ως προς το πρώτο πτυχίο, αν και η 

κατανομή των πτυχιούχων ανά κατηγορία προπτυχιακών σπουδών παρουσιάζει 

στατιστική διαφοροποίηση στη συμμετοχή τους ανά πρόγραμμα. Θα μπορούσαμε 

να υποθέσουμε ότι οι ανάγκες στους για μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι περίπου οι 

ίδιες ως προς την εξειδίκευση. Είναι πιθανότερο ωστόσο καθώς τα προγράμματα 

που εξετάστηκαν έχουν διαμορφώσει προγράμματα σπουδών με μια ευρύτερη 

διεπιστημονική προσέγγιση να καλύπτουν εξίσου τις ανάγκες εξειδίκευσης 

φοιτητών με διαφορετικό προπτυχιακό υπόβαθρο.  

Η εξοικείωση με τη μορφή και τον τρόπο της διδασκαλίας όσων κατέχουν 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο πιστεύουμε ότι εξηγεί την υψηλότερη 

ικανοποίηση από τον παράγοντα 1 (διδασκαλία), αντίστοιχης με το εύρημα της 

έρευνας των Coates και συν., (2007) όπου οι διδακτορικοί απόφοιτοι αξιολογούν 

υψηλότερα συγκεκριμένους παράγοντες σε σχέση με τους μεταπτυχιακούς λόγω 

μεγαλύτερης εμπλοκής σε χρόνο και δραστηριότητες στις σπουδές. Η αίσθηση της 

ικανοποίησης μεταξύ άλλων διαμορφώνεται και από τη σύγκριση με προηγούμενες 

εμπειρίες (Harvey και Green, 1993, Athiyaman, 1997) συνεπώς οι συγκεκριμένοι 

απόφοιτοι είναι ικανοποιημένοι πιθανόν συγκρίνοντας τη διδασκαλία με αυτή των 

άλλων προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει.  

Μεταβολές στην επαγγελματική κατάσταση και ικανοποίηση 

Στις μελέτες για την επαγγελματική εξέλιξη τα κύρια αντικειμενικά κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται αφορούν α) τη θέση και την πρόοδο στην ιεραρχία και β) την 

αύξηση των αμοιβών (Dickens και Dickens, 1982, Kirchmeyer, 1998). Επιπλέον 
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υπάρχουν και περισσότερο υποκειμενικά όπως η ικανοποίηση από την εργασία και 

η ενεργός συμμετοχή σε αυτήν (Feldman και Ng, 2007, Baruch και Quick, 2007). 

Πιστεύουμε ότι για την ελληνική πραγματικότητα ένα σημαντικό κριτήριο αποτελεί 

και η ασφάλεια και σταθερότητα της εργασιακής θέσης. 

 

Στην έρευνα, η πορεία της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές είναι ενιαία, ένα πλήθος παραγόντων 

επιδρούν και μεταβάλλουν διαχρονικά τη θέση εργασίας και τα χαρακτηριστικά της. 

Επομένως μεταβολές στην εργασιακή τους κατάσταση, τουλάχιστον βραχυχρόνια 

μετά την αποφοίτηση, μπορεί να οφείλονται εν μέρει στις μεταπτυχιακές σπουδές 

αλλά όχι αποκλειστικά σε αυτές. Όσοι απόφοιτοι βελτιώνουν τη θέση τους μετά την 

αποφοίτηση εκτιμούν ή συνεκτιμούν τη συμβολή και πλήθους άλλων διαδικασιών 

που μάλλον δε σχετίζονται άμεσα με τον μεταπτυχιακό τίτλο. Επιπλέον, θέση 

εργασίας με ασφαλέστερα χαρακτηριστικά, δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι οι 

απόφοιτοι εργάζονται σε θέση απασχόλησης που διαθέτει και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά αντίστοιχα των ικανοτήτων και των προσόντων που απέκτησαν από 

τις μεταπτυχιακές σπουδές. Για εργαζόμενους απόφοιτους σε δημόσιους φορείς 

προκειμένου ο τίτλος να συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση της θέσης τους 

προϋποτίθεται αξιολόγηση βάσει προσόντων και θέση αντίστοιχη με τις 

μεταπτυχιακές σπουδές που ολοκλήρωσαν. Υπό αυτό το πρίσμα, υποθέτουμε ότι η 

ικανοποίηση δε μεταβάλλεται μεταξύ των αποφοίτων με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά εργασίας τα οποία καταγράφονται 2-4 χρόνια μετά την 

αποφοίτηση, επειδή το χρονικό διάστημα είναι σχετικά σύντομο ώστε να 

αποτιμήσουν τη συνολική συνεισφορά των σπουδών στην επαγγελματική τους 

εξέλιξή.  

Την ερμηνεία αυτή κατά τη γνώμη μας ενισχύουν ορισμένες διαπιστώσεις 

και ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας Αποφοίτων: οι Έλληνες απόφοιτοι 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ερευνήθηκαν 5-7 χρόνια μετά την αποφοίτηση, 

δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά της απασχόλησής τους 

συγκρινόμενοι προς προπτυχιακούς αποφοίτους. Εντούτοις, στη σύγκριση θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών 
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αποφέρει συγκριτικά οφέλη σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου εφόσον αναπροσδιορίζει 

τους στόχους και τις στρατηγικές ένταξης (Καραμεσίνη και συν., 2008). Η βελτίωση 

της επαγγελματικής θέσης εργαζομένων μετά τη κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου 

συναντάται και σε άλλη έρευνα αποφοίτων (BGS, 2012) όπου δε συσχετίζεται 

άμεσα μόνο με τις σπουδές αλλά αποδίδεται και στην αυξημένη εργασιακή 

εμπειρία από την αποφοίτηση ως το χρόνο της έρευνας. 

Συνεκτιμώντας τα προηγούμενα και τη χρονική στιγμή της παρούσας 

έρευνας πιστεύουμε ότι η ικανοποίηση των αποφοίτων που βρίσκονται σε 

ασφαλέστερη θέση ως προς τα χαρακτηριστικά εργασίας (φορέας, τύπος σύμβασης, 

μορφή απασχόλησης) δε διαφοροποιείται καθώς οι μεταπτυχιακές σπουδές 

αναμένεται να αποφέρουν ποιοτική βελτίωση της θέσης τους μακροχρόνια. Η 

μεταβολή που παρατηρείται σε επιμέρους χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας 

μπορεί να οφείλεται εν μέρει και στις μεταπτυχιακές σπουδές, άλλα δεν 

εκπληρώνει το μακροπρόθεσμο στόχο για επαγγελματική εξέλιξη συνολικά, ώστε να 

διαφοροποιήσει την ικανοποίηση από αυτές.  

Οι παραπάνω θέσεις έρχονται σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα των 

δηλώσεων που αφορούν την εργασία και είναι «Είμαι ικανοποιημένος από τη 

τρέχουσα θέση εργασίας μου» «Η σημερινή επαγγελματική μου θέση πιθανόν να 

ήταν χειρότερη αν δεν είχα παρακολουθήσει το Πρόγραμμα» «Σήμερα εργάζομαι σε 

θέση σχετική με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών μου σπουδών» «Μετά την 

αποφοίτηση, η εργασία σας είχε συνάφεια με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών 

σας σπουδών».  

Διαφοροποιήσεις δεν παρατηρήθηκαν μεταξύ ανέργων και εργαζομένων 

πριν ή μετά την αποφοίτηση. Ένα μικρό ποσοστό αποφοίτων δήλωσαν άνεργοι πριν 

την αποφοίτηση (29/162) και το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά μικρότερο μετά την 

αποφοίτηση (6/162). Αντίστοιχα με τα παραπάνω, η μη διαφοροποίηση πιθανόν να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν αποτελούν για τους 

αποφοίτους συγκριτικό πλεονέκτημα που εξασφαλίζει ευκολότερη ή ταχύτερη 

μετάβαση στην εργασία και γι αυτό δεν αξιολογείται υψηλότερα από όσους 

εργάζονται σε σχέση με τους υπολοίπους.  



99 

 

Προς την ερμηνεία αυτή οδηγούν ευρήματα μελετών για την επαγγελματική 

αποκατάσταση των Ελλήνων αποφοίτων. Οι μελέτες των Καραμεσίνη και συν. 

(2008) και του Livanos (2010) αναφέρουν ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 

όσων κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Ωστόσο δεν εμφανίζεται συσχέτιση του 

υψηλότερου επιπέδου σπουδών με μειωμένη ανεργία (Livanos, 2008) αντίθετα 

απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη μετάβαση από την ανεργία στην εργασία για 

τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Livanos, 2009, 2010). Το εύρημα της έρευνας 

προσθέτει σε αυτές τις θέσεις ότι η ικανοποίηση από τις μεταπτυχιακές σπουδές δε 

διαφοροποιείται μεταξύ ανέργων ή εργαζομένων αποφοίτων. Όπως και για τη 

βελτίωση της επαγγελματικής θέσης, αντίστοιχα ευρήματα μειωμένης ανεργίας 

μεταπτυχιακών έναντι προπτυχιακών αποφοίτων σε άλλη έρευνα, αποδίδονται στην 

εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αποφοίτηση ως το χρόνο της 

έρευνας (BGS, 2012).  

 Το ύψος του πρώτου μισθού των αποφοίτων εμφανίζει στα 

αποτελέσματα μας θετική συσχέτιση –ασθενή- με υψηλότερη ικανοποίηση από τον 

παράγοντα «προσόντα». Με βάση και τα χαρακτηριστικά του δείγματός μας μετά 

την αποφοίτηση πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση αυτή σχετίζεται περισσότερο με 

την προσμέτρηση στο μισθό του μεταπτυχιακού τίτλου ως τυπικό προσόν. 

Επομένως σε αντιδιαστολή με τη συνεισφορά του μεταπτυχιακού τίτλου ως προς τη 

θέση εργασίας βραχυχρόνια, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν 

τη συμβολή του αμεσότερα στο μισθό που λαμβάνουν και να εκφράσουν την 

ικανοποίηση τους γι αυτό. Την άποψη αυτή πιστεύουμε ότι ενισχύει και η μη 

διαφοροποίηση του συνολικού παράγοντα σε σχέση με τις αμοιβές, δηλαδή οι 

απόφοιτοι αξιολογούν το μέρος μόνο της μεταπτυχιακής εκπαιδευτικής εμπειρίας 

για το οποίο μπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχει συμβάλλει στη βελτίωση της 

επαγγελματικής τους κατάστασης. Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται και στη 

δήλωση για την αναλογικότητα του μισθού. Όσοι απόφοιτοι θεωρούν ότι 

αμείβονται αναλογικά προς τα προσόντα που διαθέτουν δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικά στον παράγοντα 

2=Προσόντα. Αν και αναμενόμενη η παραπάνω συμφωνία, θα πρέπει να ληφθεί 
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υπόψη ότι η δήλωση της αναλογικότητας σχετίζεται ισχυρά με την υψηλή 

μισθολογική κατάσταση (p=0.003).  

Το εύρημα που αφορά τους Έλληνες αποφοίτους μεταπτυχιακών στη ΔΥΥ 

είναι ότι η βελτίωση της επαγγελματική θέσης κατά το χρόνο της έρευνας δε 

διαφοροποιεί την ικανοποίηση ενώ οι αμοιβές τη διαφοροποιούν. 

Σχετικά με όσα αναφέρθηκαν για τη θέση εργασίας, τις μεταβολές στην 

απασχόληση και την ανεργία, πιστεύουμε ότι παρέχουν χρήσιμες κατευθύνσεις στις 

διοικήσεις των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών για παροχή 

υποστηρικτικών δράσεων στους αποφοίτους στους. Παράγοντες που επιδρούν στην 

εργασιακή ζωή και εξέλιξη των αποφοίτων περισσότερο από τις μεταπτυχιακές 

σπουδές πιθανόν να μην μπορούν να αντισταθμιστούν από αυτές τις δράσεις. 

Θεωρούμε ωστόσο βάσει των ευρημάτων της έρευνας ότι είναι επιθυμητές από 

τους αποφοίτους και θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταχύτερη εξέλιξή τους ως 

προς τις ποιοτικές παραμέτρους της απασχόλησής τους. 

Απόψεις των αποφοίτων και διαφοροποίηση της ικανοποίησης: δεξιότητες, 

προσδοκίες και κριτήρια επιλογής προγραμμάτων. 

 

Η υψηλότερη ικανοποίηση όσων συμφωνούν στις δηλώσεις δεξιοτήτων 

αποτελούν ένδειξη ότι τα υπό μελέτη μεταπτυχιακά συμβάλλουν στην ευρύτερη 

ατομική ολοκλήρωση των αποφοίτων παρόλο που ο κύριος σκοπός της 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι η εξειδίκευση το πεδίο της Διοίκησης Υπηρεσιών 

Υγείας. Σημαντικό ποσοστό (109/162) αποφοίτων αναγνωρίζει συμβολή των 

δεξιοτήτων στην επίτευξη άλλων προσωπικών στόχων. Προστίθεται συνεπώς μια 

νέα διάσταση στο πως οι απόφοιτοι αντιλαμβάνονται το ρόλο των μεταπτυχιακών 

σπουδών σε σχέση με στόχους που δεν αφορούν μόνο την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση.  

Προσδοκίες και εκπλήρωση εκπαιδευτικών στόχων 

Τα μεταπτυχιακά ανταποκρίθηκαν στις γενικές προσδοκίες των αποφοίτων 

(75%) και εκπλήρωσαν τους εκπαιδευτικούς στόχους για τους οποίους είχαν 
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ενημερωθεί οι υποψήφιοι φοιτητές (65%) και η συμφωνία με τις δηλώσεις αυτές 

αντιστοιχεί σε υψηλότερη ικανοποίηση. Το εύρημα επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων 

προηγούμενες έρευνες στις οποίες αναφέρεται συσχέτιση των προσδοκιών με την 

ικανοποίηση (Voss και συν. 2010). Επιπλέον αποτελεί ένδειξη ότι τα προγράμματα 

διαμορφώνουν ρεαλιστικές προσδοκίες προς τους φοιτητές προαπαιτούμενο μιας 

ικανοποιητικής εκπαιδευτικής εμπειρίας (Suhre και συν., 2007, Arambewela και 

Hall, 2008) καθώς, όταν ερωτάται ο απόφοιτος για το βαθμό εκπλήρωσής 

προσδοκιών είναι πιθανότερο να κρίνει ως προς αυτές που διαμορφώθηκαν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών και λιγότερο ως προς εκείνες που είχε πριν τη φοίτηση 

(Hartman και Schmidt, 1995, Petruzzellis και συν., 2006, Gallifa και Batalle, 2010).  

Το υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης στις προσδοκίες που ανέφεραν οι 

απόφοιτοι στην έρευνά μας πιθανόν να αναφέρεται σε προσδοκίες διαφορετικές 

από τις αρχικές κατά την εγγραφή στα προγράμματα. Ωστόσο, το εύρημα αυτό και 

το θεωρητικό υπόβαθρο που προαναφέραμε μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

οργάνωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου καταγραφής και εξέλιξης των 

μεταπτυχιακών αποφοίτων. 

Κριτήρια επιλογής 

Το πρώτο πτυχίο αποτελεί ένα κριτήριο στην επιλογή των υποψηφίων 

φοιτητών και τους οδηγεί προς σχολές με οικείο σε αυτούς βασικό επιστημονικό 

πεδίο. Το 60% που συμφωνούν ότι επέλεξαν το πρόγραμμα επειδή ήταν συναφές 

με το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών εμφανίζονται περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία και επιμέρους παράγοντες.  

Το κριτήριο συνάφειας συμφωνεί με την ανάλυση των κατηγοριών 

προπτυχιακών αποφοίτων ανά μεταπτυχιακό όπου προέκυψε στατιστική διαφορά 

μεταξύ των τριών προγραμμάτων ανά ειδικότητα. Οι απόφοιτοι σχολών επιστημών 

υγείας προτιμούν το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιατρικής Σχολής) και 

του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοσηλευτικής Σχολής) ενώ οι απόφοιτοι σχολών 

διοίκησης και οικονομίας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από τα υπόλοιπα κριτήρια 

επιλογής (εγγύτητα, πολλαπλές αιτήσεις, επαγγελματική αποκατάσταση) δεν 

προκύπτουν διαφορές στην ικανοποίηση. Επίσης βιβλιογραφικά, απ όσο 
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γνωρίζουμε, δεν έχουν εξεταστεί αντίστοιχα κριτήρια επιλογής, παρότι σε επίπεδο 

προπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα δείχνουν να αποτελούν κριτήρια 

συμπλήρωσης μηχανογραφικού.  

Εκτός του κριτηρίου της συνάφειας των προπτυχιακών σπουδών, η φήμη του 

ιδρύματος και η πληροφόρηση από τον οδηγό σπουδών είναι τα μοναδικά μεταξύ 

των υπολοίπων που διαφοροποίησαν την ικανοποίηση ως προς τους περισσότερους 

παράγοντες. Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν για τη σχέση προσδοκιών και 

ικανοποίησης, η σωστή πληροφόρηση μέσω άτυπων ή επίσημων μέσων είναι 

προαπαιτούμενο διαμόρφωσης ρεαλιστικών προσδοκιών στους συμμετέχοντες και 

έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη ικανοποίηση από την εκπαιδευτική εμπειρία. Σε 

αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται ο οδηγός σπουδών και οι προηγούμενες εμπειρίες 

άλλων αποφοίτων που υιοθετούν θετική λεκτική επικοινωνία προς τρίτους 

(Athiyaman, 1997), η θετική λεκτική επικοινωνία και οι ιστοσελίδες των 

προγραμμάτων (Petruzzellis και Romanazzi, 2010) η φήμη του πανεπιστημίου 

(Worthington και Higgs, 2004).  

Όπως και στις παραπάνω έρευνες, και στην παρούσα, ένα σημαντικό 

συμπέρασμα αφορά στη βαρύτητα των συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής για 

ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία. Όσοι απόφοιτοι τα συνεκτίμησαν κατά τη 

διαδικασία επιλογής βίωσαν μια ικανοποιητική εμπειρία. Δηλαδή α) τα 

προγράμματα ανταποκρίθηκαν στη δημόσια διαδεδομένη άποψη για αυτά και β) 

παρείχαν επαρκή πληροφόρηση σε όσους υποψήφιους φοιτητές συμβουλεύτηκαν 

τον οδηγό σπουδών για το περιεχόμενο και τους στόχους των προγραμμάτων. 

Αποτελεί κατά τη γνώμη μας και μια σαφή ένδειξη για υιοθέτηση δυναμικής 

επικοινωνιακής πολιτικής των μεταπτυχιακών που ερευνήθηκαν προς την κοινωνία. 

Η αμφίδρομη σχέση της θετικής λεκτικής επικοινωνίας με τη φήμη αναλυτικά θα 

περιγραφεί στη συνέχεια. 

Θετική λεκτική επικοινωνία των αποφοίτων και ικανοποίηση 

Η λεκτική επικοινωνία φοιτητών και αποφοίτων προς τρίτους για το 

πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησαν είναι μια παράμετρος που διερευνάται 
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σε ποικίλες μελέτες. Συχνά αποτελεί επιμέρους στοιχείο έρευνας είτε ικανοποίησης 

από την εκπαιδευτική εμπειρία ή σε έρευνες για τις μεθόδους επιλογής σπουδών 

που χρησιμοποιούν υποψήφιοι φοιτητές. (Moogan και συν., 1999, Ivy, 2001, Cubillo 

και συν., 2006, Arambewela και συν., 2006). Σε αυτές τις μελέτες μπορεί να 

ενσωματώνεται ως δήλωση ή ερώτημα για την προθυμία τους να προτείνουν το 

πρόγραμμα σε άλλους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα 

μπορούν να εξαχθούν όταν συσχετισθεί η πρόθεση σύστασης με δημογραφικά, 

εκπαιδευτικά, επαγγελματικά χαρακτηριστικά καθώς και με χαρακτηριστικά που 

αφορούν την ικανοποίηση. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν 

ταυτόχρονα στην βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων σπουδών. 

 Είναι η πρώτη φορά που διερευνώνται Έλληνες απόφοιτοι σχετικά με 

τη θετική λεκτική πρόθεση και τους παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή ως 

προς την επίδραση της ικανοποίησης και εκπαιδευτικών ή άλλων μεταβλητών. 

Η καταγραφή της λεκτικής πρόθεσης αποτελεί παράμετρο ερευνών 

καταναλωτικών υπηρεσιών, στη μελέτη ωστόσο προσεγγίστηκε υπό την οπτική ότι 

φοιτητές και απόφοιτοι αποτελούν περισσότερο συνεργάτες (partners) παρά 

πελάτες (clients) των πανεπιστημίων (Clayson και Haley, 2005, Gruber και συν., 

2010). Αυτό ισχύει για τα μεταπτυχιακά που μελετήσαμε καθώς διοργανώνονται 

από μικρού ή μεσαίου μεγέθους εκπαιδευτικά ιδρύματα συγκρινόμενα προς το 

παγκόσμιο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Ένας αριθμός ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των ελληνικών πανεπιστημίων και των προγραμμάτων τα διαφοροποιεί από 

αντίστοιχα του εξωτερικού. Παρέχουν ετησίως ένα ή δύο τμήματα των είκοσι έως 

εικοσιπέντε φοιτητών. Αναφορικά με τις προνοιακές υποδομές στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχει η έννοια του campus και οι περισσότερες παραδόσεις 

των μαθημάτων γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

προσφέρονται από δημόσια πανεπιστήμια. Χρηματοδοτούνται μερικώς ή 

εξολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό ή συγχρηματοδοτούνται από 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη μια διαφορά σχετίζεται με την 

απουσία δικτύων αποφοίτων (alumnis) που στερεί από τα ιδρύματα και τους 
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αποφοίτους τη δυνατότητα αμοιβαίας επικοινωνίας. Επικοινωνίας που θα ήταν 

αμοιβαία ωφέλιμη αλλά ειδικά για την απασχολησιμότητα και την βελτίωση της 

καριέρας των αποφοίτων. Με βάση τα προηγούμενα συμπεραίνεται ότι τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα που εξετάστηκαν λειτουργούν σε ένα περιβάλλον 

προστατευμένο μακριά από τον διεθνή ανταγωνισμό και μεταξύ άλλων αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στην απουσία αλλοδαπών φοιτητών σε αυτά.  

Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι οι ικανότητες του ακαδημαϊκού και 

ερευνητικού προσωπικού που διαθέτουν, μαζί με επιλεγμένες προσθήκες στα 

υπάρχοντα προγράμματα σπουδών μπορούν να διαμορφώσουν μεταπτυχιακές 

σπουδές που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον διεθνών φοιτητών. 

Τόσο οι φοιτητές όσο και τα πανεπιστήμια είναι υπεύθυνοι για μια 

ικανοποιητική και ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία. Η αλληλεπίδραση και η μέτρηση 

της ικανοποίησης είναι τα μέσα για να καταγράφεται η άποψη των χρηστών της 

υπηρεσίας για την ποιότητα, να εντοπίζονται ανεπάρκειες, να αναλαμβάνονται 

δράσεις για ανταπόκριση στις παρούσες και σχεδιασμός για τις μελλοντικές ανάγκες 

των φοιτητών. Επιπλέον εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έχουν ως 

αποτέλεσμα αποφοίτους υψηλού επιπέδου το οποίο εμμέσως έχει θετικό 

αντίκτυπο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Rajab και συν., 2011). 

Τα αποτελέσματα μας για θετική συσχέτιση της συνολικής ικανοποίησης των 

αποφοίτων με την πρόθεση πρότασης συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που 

επιβεβαιώνουν ότι η υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η ικανοποίηση 

ως έννοια επιδρούν θετικά στην υιοθέτηση θετικής WoMC (DeRuyter και συν., 

1997, Zins, 2001, Jiewanto και συν., 2012) και οι ικανοποιημένοι φοιτητές και 

απόφοιτοι μπορούν μέσω της θετικής WoMC να προσελκύσουν νέους υποψηφίους 

(Wiers-Jenssen και συν., 2002, Mavondo και συν., 2004, C. Schertzer και S. 

Schertzer, 2004, Marzo-Navarro και συν., 2005α, 2005β, Helgesen και Nesset, 2007). 

Η ικανοποίηση και η ποιότητα τα οποία στη βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποιούντα 

ως συνώνυμα (Bitner και Hubert, 1994, Cronin, και συν., 2000) αυξάνουν την 

πρόθεση των αποφοίτων να υιοθετήσουν θετική λεκτική επικοινωνία το οποίο είναι 

ωφέλιμο για την βιωσιμότητα των ιδρυμάτων ΑΕ (Jiewanto και συν., 2012). Όπως 
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υποστήριξε ο Guolla (1999) οι ικανοποιημένοι φοιτητές προτείνουν σε τρίτους το 

πανεπιστήμιο ή το πρόγραμμα και ως προς τις οικονομικές προεκτάσεις, η πρόταση 

αυτή συνδέεται ευθέως με τη χρηματοδότηση (Elliott και Shin, 2002, Gruber και 

συν., 2010). 

Η ανεργία και το ασταθές επαγγελματικό status συσχετίζονται αρνητικά με 

τη θετική λεκτική επικοινωνία. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες 

στις οποίες οι προσωπικές ανεκπλήρωτες προσδοκίες για επαγγελματική 

αποκατάσταση και εξέλιξη μπορούν να οδηγήσουν σε μη-ικανοποίηση και αρνητική 

λεκτική επικοινωνία. Η αξία του πτυχίου στην αγορά εργασίας είναι καίριας 

σημασίας για τους υποψηφίους φοιτητές (Arambewela και συν., 2006), συνεπώς η 

απασχολησιμότητα μετά την αποφοίτηση επιδρά στη διαμόρφωση της λεκτικής 

επικοινωνίας. Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 

προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση είναι περιορισμένες σε σχέση με τις 

δικές τους προσδοκίες.  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επενδύουν χρόνο και κεφάλαια προκειμένου, 

μεταξύ άλλων, να βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές. Για το λόγο αυτό 

σχολιάζουν αρνητικά σε τρίτους το πρόγραμμα το οποίο επέλεξαν να φοιτήσουν αν 

παραμένουν άνεργοι ή σε στάσιμη επαγγελματική θέση μετά την αποφοίτηση. 

Όπως παρατήρησε ο Moogan (2011) η εξέλιξη της καριέρας είναι βαρύνουσας 

σημασίας για τη συνέχεια ή μη των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και οι 

επαγγελματικές προοπτικές γενικότερα (Moogan, και συν. 1999). Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Binsardi και Ekwulugo, (2003) και οι Cubillo και συν., 

(2006) για τη σημαντικότητα των επαγγελματικών προοπτικών ως κριτήριο επιλογής 

προγράμματος από υποψηφίους. Προσεγγίζοντας την εκπαίδευση ως υπηρεσία η 

ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών και προσδοκιών αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την ικανοποίηση (Marra, 1989, Rajab και συν., 2011).  

Μελέτες διερεύνησης της λεκτικής επικοινωνίας σε συσχέτιση με τις 

μεταβλητές που ελέγξαμε στην παρούσα έρευνα, ή αντίστοιχες μελέτες δεν έχουν 

υλοποιηθεί απ όσο γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Έρευνες παρέχουν ενδείξεις ότι οι 

προοπτικές καριέρας μετά την αποφοίτηση και η διασύνδεση του πανεπιστημίου με 
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την αγορά εργασίας (Tsinidou, και συν., 2010), η εργασίας σχετικής με το 

επιστημονικό πεδίο των σπουδών (Μουσούλη και συν., 2003) και η εκπλήρωση των 

προσδοκιών για επαγγελματική σταδιοδρομία (Kotivas και συν., 2005) είναι 

μείζονος σημασίας ως προς τις σπουδές τους. Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί κατά 

πόσο και αν οι απόψεις αυτές επηρεάζουν τη θετική λεκτική επικοινωνία τους προς 

τρίτους.  

Συμπερασματικά, η συνολική ικανοποίηση και οι επαγγελματικές προοπτικές 

είναι οι δύο παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της θετικής λεκτικής 

επικοινωνίας στους αποφοίτους που μελετήθηκαν. Η θετική λεκτική επικοινωνία 

είναι σημαντική για ένα ίδρυμα ώστε να παραμείνει σε ανταγωνιστική θέση. 

Παράλληλα μπορεί να ωφεληθεί χρησιμοποιώντας την ως δείκτη για τη βελτίωση 

των παρεχομένων προγραμμάτων. Ευρήματα σχετικά με θετική λεκτική πρόθεση 

μπορούν αρχικά να υποστηρίξουν την υπόθεση για ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 

των προσδοκιών των φοιτητών για επαγγελματική αποκατάσταση και της συνολικής 

ποιότητας και σχεδιασμού των παρεχομένων προγραμμάτων. 
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Θέματα για μελλοντική έρευνα 

Η φύση της εργασίας που οδηγεί στην αξιοποίηση των προσόντων 

συνεπάγεται και αυξημένη ικανοποίηση από την εξειδίκευση που προσφέρουν τα 

υπό μελέτη προγράμματα. Ταυτόχρονα η υψηλότερη ικανοποίηση όσων πιστεύουν 

ότι αμείβονται αναλογικά προς αυτά, πρακτικά προϋποθέτει την εύρεση εργασίας 

αντίστοιχη των προσόντων και εργοδότη ή φορέα ενημερωμένο για τις δυνατότητες 

που έχει ένας απόφοιτος των υπό μελέτη μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Αντίστοιχα, η σχετικότητα της θέσης με το μεταπτυχιακό και η ικανοποίηση από 

αυτή αυξάνει την ικανοποίηση από τα προσόντα, καθώς δίνει τη δυνατότητα να 

αξιοποιηθούν οι αποκτηθείσες δεξιότητες στο χώρο εργασίας.  

Οι απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς 

αποφοίτους αναφέρουν χαμηλό βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων τους στην 

εργασία στην Ελλάδα (Καραμεσίνη και συν., 2008) αλλά και στο εξωτερικό (BGS, 

2012). Θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να εξεταστεί και μια επιπλέον διάσταση: της 

προσωπικής ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία δηλαδή σε συναισθηματικό και 

αξιακό επίπεδο ως αποτέλεσμα επίτευξης στόχων και το ρόλο της εκπαιδευτικής 

εμπειρίας σε αυτή. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι αξίζει να αποτελέσουν αντικείμενο 

παραπέρα μελέτης σε μια ευρύτερη βάση με την συνδρομή προσεγγίσεων και 

επιστημόνων από χώρους άλλων κοινωνικών επιστημών. 
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Επίλογος 

Η παρούσα έρευνα ξεκίνησε πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα και συμμετείχαν σε αυτή απόφοιτοι των ετών εισαγωγής 2003-2007. Οι 

αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο ως προς τη γενικότερη κατάσταση των 

εργαζομένων (ανασφάλεια και μισθολογικές περικοπές) και την χρηματοδότηση της 

εκπαίδευσης καθιστούν σήμερα σημαντικότερη την παρακολούθηση του δείκτη της 

ικανοποίησης των αποφοίτων. Η μείωση αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών που προϋποθέτουν καταβολή διδάκτρων κατά 25% στο 

διάστημα 2011-2012 (Λακασάς, 2012) αλλά και ο απροσδιόριστος ρόλος που θα 

διαδραματίσει στο εξής η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου στην εύρεση 

εργασίας, ίσως επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

στο σύνολό τους. Πιθανόν η κτήση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σήμερα να 

αποδειχτεί ωφελιμότερη σε σχέση με το παρελθόν ως προς την απασχόληση. 

Ωστόσο αμέσως μετά την έναρξη της κρίσης οι πρώτες ενδείξεις για αύξηση της 

ανεργίας των πτυχιούχων δεν είναι ενθαρρυντικές (Πα.Πει., 2012).  

Πιστεύουμε ότι τα προγράμματα, των οποίων οι απόφοιτοι μελετήθηκαν 

στην παρούσα έρευνα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν 

στο τρέχον οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μπορούν με την υιοθέτηση 

δράσεων να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στο χώρο της μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης. Διαθέτουν δυνατότητες και χαρακτηριστικά στα οποία οι μελετητές 

διεθνώς αποδίδουν μεγάλη βαρύτητα και τα προσεγγίζουν από ποικίλες οπτικές ως 

προς την ποιότητα των σπουδών, όπως: 

α) Αξιόπιστη εικόνα και ισχυρή φήμη που ως κριτήριο επιλογής φοίτησης 

διαμορφώνει ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία. 

β) Ειλικρινή και εύστοχη επικοινωνία των σκοπών των προγραμμάτων προς 

τους υποψηφίους φοιτητές στους οποίους σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται τα 

προγράμματα 
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γ) Διαμόρφωση λογικών προσδοκιών προς τους φοιτητές τους και 

ανταπόκριση σε αυτές, παράγοντας καθοριστικός για την ικανοποίηση 

δ) Παροχή στους συμμετέχοντες σε αυτά ευρύτερες δεξιότητες που 

συμβάλλουν θετικά σε όλες τις παραμέτρους της επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής και αξιολογούνται ανάλογα 

Από τη διεξαγωγή της έρευνας και με βάση τα συμπεράσματα προκύπτει ότι 

η καταγραφή της ικανοποίησης και η διερεύνηση των παραγόντων που την 

επηρεάζουν μπορεί να προσφέρει σημαντικά σε όλους τους εμπλεκόμενους στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι η διενέργεια συστηματικών, πιστοποιημένων 

και κεντρικά συντονισμένων από την Α.ΔΙ.Π. ερευνών θα συνέβαλε εξίσου στη 

βελτίωση της ποιότητας των σπουδών με τις υπόλοιπες προτυποποιημένες 

διαδικασίες που εφαρμόζει η Αρχή.  

Ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, όπως θα 

περιγραφεί παρακάτω, η έλλειψη διασύνδεσης των ιδρυμάτων με την αγορά 

εργασίας αποτελεί γενική διαπίστωση και αφορά το σύνολο της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να 

μην έχουν τη δυνατότητα άμεσα να επηρεάσουν παράγοντες που σχετίζονται με το 

επαγγελματικό περιβάλλον των αποφοίτων, ωστόσο η οργάνωση υποστηρικτικών 

πρωτοβουλιών σε βάθος χρόνου μπορεί να αποφέρει οφέλη και για τα ίδια και τους 

αποφοίτους τους.  
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Προτάσεις 

Βασιζόμενοι στα ευρήματα της έρευνας, οι προτάσεις μας κινούνται σε δύο 

κατευθύνσεις: α) την ενδυνάμωση των διαδικασιών αξιολόγησης που ήδη 

εφαρμόζονται από την Α.ΔΙ.Π. και την ενίσχυσή τους με συστηματική 

παρακολούθηση της ικανοποίησης β) την ανάληψη δράσεων από τις διοικήσεις των 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να αποκτήσουν υποστηρικτικό ρόλο 

στην ένταξη των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας. 

Α) Ως προς την πρώτη κατεύθυνση προτείνουμε τη δημιουργία ενός 

συστήματος ολοκληρωμένης καταγραφής των φοιτητών και αποφοίτων που θα 

περιλαμβάνει: 

• Κεντρικό συντονισμό από την Α.ΔΙ.Π. ερευνών καριέρας αποφοίτων σε τακτά 

διαστήματα αντί των περιοδικών μελετών που διενεργούν τα γραφεία 

διασύνδεσης των πανεπιστημίων  

• Εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας και λογισμικού συστήματος που θα 

επιτρέπει διαχρονικές συγκρίσεις αποτελεσμάτων ικανοποίησης και 

αποτελεσμάτων ερευνών καριέρας των αποφοίτων.  

• Σύσταση μητρώου φοιτητών (alumnis) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων εποπτευόμενου από την Α.ΔΙ.Π. και συλλογή των στοιχείων 

επικοινωνίας τους. 

• Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των αποφοίτων με συστηματικές 

διαδικασίες follow up. 

• Ταυτόχρονη με την εγγραφή στα προγράμματα συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των κινήτρων, των προσδοκιών, των 

πηγών πληροφόρησης των αποφοίτων. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης της μεταπτυχιακής εκπαιδευτικής εμπειρίας τη στιγμή της 

αποφοίτησης και follow up των εγγεγραμμένων στο μητρώο αποφοίτων για 

την παρακολούθηση των αλλαγών στην ικανοποίηση διαχρονικά. 
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Η διασφάλιση ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ είναι μια ασφαλής οδός ώστε να 

προετοιμαστούν για το μέλλον και να είναι ανταγωνιστικά σε μια 

παγκοσμιοποιημένη εκπαιδευτική αγορά. Πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα τους 

μακροπρόθεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση διαδικασιών σε 

εθνικό και ιδρυματικό επίπεδο που μπορούν να εγγυηθούν ικανοποιημένους 

αποφοίτους, ισχυρή φήμη και ποιότητα προγράμματος σπουδών. Κυρίως όμως 

μέσω της διασφάλισης ποιότητας και μιας περισσότερο ανθρωποκεντρικής 

προσέγγισης όπως αυτή της ικανοποίησης θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τους 

αποφοίτους τους οι οποίοι σήμερα δραστηριοποιούνται σε συνθήκες εργασιακής 

αβεβαιότητας.  

Β) Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2011-2012 της Α.ΔΙ.Π. (Α.ΔΙ.Π., 2012) 

αναφέρει στα συμπεράσματά της την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των 

ακαδημαϊκών μονάδων ως φορείς πληροφόρησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης 

των αποφοίτων στην επαγγελματική τους αποκατάσταση Σε επίπεδο ιδρύματος, 

αντίστοιχη σύσταση αφορά στην ενδυνάμωση των αμοιβαίων δεσμών συνεργασίας 

με επαγγελματικές ενώσεις και άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Όπως περιγράφηκε 

στη διατριβή, οι φορείς αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

σε ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν πλέον ως κριτήριο αξιολόγησης και τη 

διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι 

και ως εξωτερικοί κριτές στις διαδικασίες αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης 

στην Ευρώπη αποδίδουν αυξημένη σημασία στη συνδρομή των πανεπιστημίων 

στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων με υποστηρικτικές δράσεις των 

διοικήσεων των ιδρυμάτων και διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας.  

Η δημιουργία δικτύων αποφοίτων (alumnis) και η διασύνδεση των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με οργανισμούς του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά ώστε οι διοικήσεις των 

προγραμμάτων να έχουν μια σαφέστερη εικόνα για τις συνθήκες στην αγορά 

εργασίας. Μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι απόφοιτοι μπορούν να παρέχουν 

αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες εξειδίκευσης 
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φοιτητών και αποφοίτων, αναφορικά με τα προσόντα και τις δεξιότητες στο χώρο 

εργασίας. Τα στοιχεία αυτά οι διοικήσεις των ιδρυμάτων μπορούν να τα 

αξιολογήσουν, και να εφαρμόσουν χρήσιμες προσθήκες ή αλλαγές στα 

προσφερόμενα προγράμματα σπουδών. Η επικοινωνία με εργαζόμενους 

αποφοίτους αποτελεί προτεραιότητα καθώς εκτός από την ενημέρωση για τις 

εξελίξεις στο χώρο εργασίας μπορούν να λειτουργήσουν και ως πρεσβευτές των 

προγραμμάτων στην κοινωνία και να βοηθήσουν στην προσέλκυση και επιλογή 

υποψηφίων φοιτητών. 

Υιοθετώντας μια διαφορετική προσέγγιση, υποστηρικτικές δράσεις για την 

εξειδίκευσή και τη βελτίωση των προσόντων των αποφοίτων μπορούν να 

υλοποιούνται από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με την εφαρμογή 

καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης. Η παροχή διαδικτυακών σεμιναρίων 

καταλαμβάνει με γρήγορους ρυθμούς σημαντική θέση στην εκπαίδευση 

παγκοσμίως και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών θα μπορούσαν να 

εξετάσουν την υλοποίηση αντίστοιχων πρακτικών. Ταυτόχρονα η εφαρμογή εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινής διάρθρωσης στις σπουδές μεταξύ διαφορετικών 

κρατών, επιτρέπει την κινητικότητα φοιτητών προκειμένου να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διοργάνωση σπουδών μικρής διάρκειας 

(short term course) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην αγγλική γλώσσα και σε 

συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, είναι μια προοπτική που θα ωφελούσε 

ταυτόχρονα τα ελληνικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τους 

αποφοίτους τους.  
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των Παραγόντων (Factors) όπως προκύπτουν από τις 

ερωτήσεις ικανοποίησης του ερωτηματολογίου και των μέτρων αξιοπιστίας 

(Cronbach's alpha) 

 

ΑΑ Παράγοντες Περιγραφή Πλήθος Ιδιοτιμές %επεξήγηση 

διακύμανσης 

 Cronbach's 

  Alpha 

1.  Διδασκαλία Ακαδημαϊκές παραδόσεις, 

διδάσκοντες και διδακτικές 

υποδομές 

10 4,572 13,062 0,901 

2.  Προσόντα Προσωπική βελτίωση και 

επαγγελματικά προσόντα 

8 4,552 13,005 0,879 

3.  Αξιολόγηση 

επίδοσης 

Διάρθρωση προγράμματος 

μαθημάτων και 

αξιολόγηση/ επικοινωνία 

με διδακτικό προσωπικό 

6 4,479 12,799 0,885 

4.  Επανατροφο

δότηση 

(feedback) 

Επικοινωνία με 

διδάσκοντες, 

βαθμολόγηση και 

επανατροφοδότηση 

5 4,227 12,076 0,882 

5.  Κοινωνική 

ζωή 

Φοιτητική κοινότητα και 

κοινωνικές συναναστροφές 

2 2,066 5,902 0,748 

6.  Υποδομές: Εγκαταστάσεις και 

προνοιακές υποδομές 

2 2,006 5,730 0,944 

7.  Οργάνωση: Οργάνωση και διεύθυνση 

προγράμματος 

3 1,634 4,668 0,597 
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Πίνακας 2: Δημογραφικά χαρακτηριστικά και response bias των συμμετεχόντων 

αποφοίτων στην έρευνα.  

 

  Απόφοιτοι p 

Σύνολο Συμμετέχοντες 

ΠαΠει Σύνολο 152 89 (58,6%)  

 Άνδρες 62 37 (59,7%) 0,815 

 Γυναίκες 90 52 (57,7%)  

ΕΚΠΑ Σύνολο 131 53 (40,4%)  

 Άνδρες 52 12 (23,1%) <0,001 

 Γυναίκες 79 41 (51,9%)  

ΠΚ Σύνολο 37 20 (54,1%)  

 Άνδρες 13 8 (61,5%) 0,501 

 Γυναίκες 24 12 (50,0%)  

Σύνολο  320 162 (50,6%) 0,096 

Άνδρες  127 57 (44,9%)  

Γυναίκες  193 105 (54,4%)  
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Πίνακας 3: Δημογραφικά χαρακτηριστικά και στοιχεία συμμετεχόντων αποφοίτων 

ανά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου:   

 ΕΚΠΑ ΠΚ ΠαΠει p 

Η
λ

ικ
ία

  

 Ηλικία κατά τη 

συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου 

30,5 (5,7) 33,9 (5,6) 34,6 (6,6) 0,001 

Ηλικία εγγραφής στο 

Πρόγραμμα 

26,0 (5,5) 29,1 (5,5) 29,8 (6,5) 0,002 

Διαφορά σε έτη 4,5 (1,3) 4,9 (1,0) 4,9 (0,8) 0,075 

Έγγαμοι 6 (11,3%) 7 (35,0%) 32 (36,8%) 0,004 

Κάτοχοι μεταπτυχιακού 3 (15,8%) 3 (15,8%) 13 (14,6%) 0,246 

Πρώτο πτυχίο     

Ιατρική 2 (3,8%) 5 (25,0%) 15 (17,0%) 0,024 

Νοσηλευτική 26 (49,1%) 7 (35,0%) 13 (14,8%) <0,001 

Παραϊατρικά 1 (1,9%) 3 (15,0%) 10 (11,4%) 0,087 

Διοίκηση Υγείας 1 (1,9%) 0 (0,0%) 9 (10,2%) 0,065 

Διοίκηση και Οικονομικά 13 (24,5%) 1 (5,0%) 30 (34,1%) 0,027 

Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες 6 (11,3%) 4 (20,0%) 1 (1,1%) 0,003 

Άλλο 4 (7,5%) 0 (0,0%) 10 (11,4%) 0,249 
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Πίνακας 4 Απασχόληση ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα και διαφοροποιήσεις (πριν και 

μετά την αποφοίτηση) 

 

 ΕΚΠΑ ΠΚ ΠΑΠΕΙ 
 

 N % N % N % 
p 

Εργασία πριν   ∆ΗΜΟΣΙΟ 15 23,4% 11 17,2% 38 59,4% 0,044 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 23 36,5% 3 4,8% 37 58,7% 
 

 

              0,015 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 17 50,0% 3 8,8% 14 41,2% 
 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 20 23,3% 8 9,3% 58 67,4% 
 

              0,002 

ΜΕΡΙΚΗΣ 9 69,2% 2 15,4% 2 15,4% 

 ΠΛΗΡΟΥΣ 29 25,4% 13 11,4% 72 63,2% 

Εργασία µετά  

              0,068 

∆ΗΜΟΣΙΟ 23 25,3% 14 15,4% 54 59,3% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 26 41,9% 5 8,1% 31 50,0% 

 

              0,598 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 5 25,0% 3 15,0% 12 60,0% 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 43 35,0% 12 9,8% 68 55,3% 

              0,442 

 ΜΕΡΙΚΗΣ 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 

ΠΛΗΡΟΥΣ 46 31,9% 17 11,8% 81 56,3% 
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Πίνακας 5: Συσχετίσεις ηλικίας συμμετεχόντων (συνέντευξης/εγγραφής) με κάθε 

ένα από τους παράγοντες ικανοποίησης  

 

 Pearson’s Rho 

Ηλικία  Συνέντευξης Εγγραφής 

 R p R p 

Διδασκαλία 0,242 0,002 0,260 0,001 

Προσόντα 0,037 0,638 0,054 0,500 

Αξιολόγηση επίδοσης 0,215 0,006 0,227 0,004 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

0,227 0,004 0,254 0,001 

Κοινωνική ζωή -0,030 0,704 -0,052 0,512 

Υποδομές -0,082 0,299 -0,058 0,466 

Οργάνωση 0,081 0,305 0,094 0,239 

Συνολικός 0,172 0,029 0,192 0,015 
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Πίνακας 6. Οικογενειακή κατάσταση, φύλο και η επίδραση τους ανά παράγοντα 

ικανοποίησης 

 

Οικογενειακή Κατάσταση Άγαμοι (115) Έγγαμοι (45)  

 Παράγοντες Μέση Τιμή 

(SD) 

Διάμεσος  Μέση Τιμή 

(SD) 

Διάμεσος  p 

Διδασκαλία 35,4 (7,1) 35 38,2 (5,6) 37 0,017 

Προσόντα 31,1 (6) 32  32,1 (6,1) 32 0,353 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,3 (5) 24  25,5 (3,5) 26  0,008 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

18 (4) 18 19,1 (3,2) 19  0,119 

Κοινωνική ζωή 5,9 (2,1) 6  5,7 (2,2) 6  0,556 

Υποδομές 4,5 (2,4) 4  4,4 (2,7) 4  0,931 

Οργάνωση 9,9 (2,7) 10  10,6 (2,9) 11  0,164 

Συνολικός παράγοντας 128,1 (22,4) 129 135,6 (17,8) 137  0,046 

Φύλο Γυναίκες (105) Άνδρες (57) p 

Διδασκαλία 36,4 (6,2) 36  36,1 (8) 36  0,793 

Προσόντα 31,8 (5,4) 32  30,8 (7,1) 32  0,328 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,8 (4,5) 25  24,3 (5) 25  0,460 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

18,1 (3,5) 18  18,9 (4,4) 20  0,224 

Κοινωνική ζωή 5,8 (2,1) 6  5,9 (2,3) 6  0,720 

Υποδομές 4,6 (2,6) 4 4,2 (2,3) 4  0,261 

Οργάνωση 10,1 (2,7) 10 10,1 (3.0) 11 0,963 

Συνολικός  παράγοντας 130,8 (19,9) 133  130,2 (24,4) 131  0,885 
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Πίνακας 7. Ικανοποίηση αποφοίτων σε σχέση με την κατοχή άλλου μεταπτυχιακού 

ή διδακτορικού τίτλου  

 

 Όχι (143) Ναι (19) p 

 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση  

Διδασκαλία 36,7 6,7 33,4 7,7 0,006 

Προσόντα 31,8 5,8 29,2 7,4 0,003 

Αξιολόγηση επίδοσης 24,2 4,4 22,6 6,3 0,125 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

18,6 3,7 16,9 4,5 0,075 

Κοινωνική ζωή 6 2,1 4,9 2,4 0,302 

Υποδομές 4,6 2,5 3,7 2,1 0,222 

Οργάνωση 10,1 2,8 10,4 2,8 0,012 
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Πίνακας 8α. Ικανοποίηση αποφοίτων σε σχέση με την κατάσταση εργασίας (φορέας 

απασχόλησης) πριν και μετά την αποφοίτηση 

 

  Πριν την αποφοίτηση  Μετά την αποφοίτηση 

 Φορέας 

εργασίας 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση P 

Φορέας 

απασχόλησης 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση P 

Διδασκαλία Δημόσιο (64) 36,5 7,6 ,886 Δημόσιο  (91) 36,5 7,1 0,663 

 Ιδιωτικό (63) 36,7 6,7   Ιδιωτικό  (62) 36,0 6,6   

Προσόντα Δημόσιο (64) 31,6 6,2 ,738 Δημόσιο  (91) 31,8 5,9 0,332 

 Ιδιωτικό (63) 31,2 6,8   Ιδιωτικό  (62) 30,8 6,5   

Αξιολόγηση 

επίδοσης 

Δημόσιο (64) 24,1 5,4 ,809 Δημόσιο  (91) 24,0 4,8 0,673 

 Ιδιωτικό (63) 24,3 4,3   Ιδιωτικό  (62) 23,7 4,6   

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

Δημόσιο (64) 18,5 3,8 ,937 Δημόσιο  (91) 18,1 3,9 0,534 

 Ιδιωτικό (63) 18,6 4,1   Ιδιωτικό  (62) 18,5 3,9   

Κοινωνική ζωή Δημόσιο (64) 5,7 2,2 ,948 Δημόσιο  (91) 5,9 2,2 0,945 

 Ιδιωτικό (63) 5,7 2,3   Ιδιωτικό  (62) 5,9 2,2   

Υποδομές Δημόσιο (64) 4,1 2,5 ,104 Δημόσιο  (91) 4,3 2,6 0,353 

 Ιδιωτικό (63) 4,8 2,7   Ιδιωτικό  (62) 4,7 2,4   

Οργάνωση Δημόσιο (64) 10,2 3,0 ,723 Δημόσιο  (91) 10,2 2,9 0,598 

 Ιδιωτικό (63) 10,0 2,9   Ιδιωτικό  (62) 9,9 2,8   
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Πίνακας 8β. Ικανοποίηση αποφοίτων σε σχέση με την κατάσταση εργασίας (τύπος 

σύμβασης) πριν και μετά την αποφοίτηση 

 

 
 

Πριν την αποφοίτηση  
Μετά την 

αποφοίτηση 

 Τύπος 

σύμβασης 

Μέση 

τιμή ΤΑ P 

Τύπος 

σύμβασης 

Μέση 

τιμή ΤΑ P 

Διδασκαλία Ορισμένου (34) 35,1 7,2 0,159 Ορισμένου (13) 36,2 6,5 0,798 

 Αορίστου (86) 37,2 7,3   Αορίστου (114) 36,7 7,3   

Προσόντα Ορισμένου (34) 29,8 6,7 0,073 Ορισμένου (13) 29,2 3,9 0,175 

 Αορίστου (86) 32,2 6,2   Αορίστου (114) 31,8 6,6   

Αξιολόγηση επίδοσης Ορισμένου (34) 24,4 5,1 0,784 Ορισμένου (13) 24,3 4,0 0,912 

 Αορίστου (86) 24,1 4,8   Αορίστου (114) 24,1 5,0   

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

Ορισμένου (34) 18,7 3,9 0,644 Ορισμένου (13) 19,5 3,5 0,368 

 Αορίστου (86) 18,4 4,0   Αορίστου (114) 18,4 4,0   

Κοινωνική ζωή Ορισμένου (34) 5,6 2,1 0,892 Ορισμένου (13) 6,5 2,1 0,239 

 Αορίστου (86) 5,7 2,3   Αορίστου (114) 5,7 2,3   

Υποδομές Ορισμένου (34) 4,6 2,7 0,730 Ορισμένου (13) 4,8 2,5 0,639 

 Αορίστου (86) 4,5 2,6   Αορίστου (114) 4,5 2,6   

Οργάνωση Ορισμένου (34) 10,0 2,9 0,916 Ορισμένου (13) 10,1 2,3 0,933 

 Αορίστου (86) 10,1 3,0   Αορίστου (114) 10,1 3,0   
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Πίνακας 9:  Ικανοποίηση των αποφοίτων σε σχέση με την εργασιακή τους 

κατάσταση πριν και μετά την αποφοίτηση (ανεργία-εργασία) 

 

ΠΡΙΝ Όχι (29) Ναι (132) p 

 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
Μέση Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση  

Διδασκαλία 35,3 5,1 36,5 7,2 0,394 

Προσόντα 31,8 3,5 31,3 6,5 0,703 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,3 3,6 24,1 4,9 0,435 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

17,8 3,5 18,5 3,9 0,355 

Κοινωνική ζωή 6,3 1,9 5,8 2,2 0,264 

Υποδομές 4,4 2,2 4,5 2,6 0,808 

Οργάνωση 9,8 2,2 10,2 2,9 0,468 

Σύνολο    

ΜΕΤΑ Όχι (6) Ναι (156) p 

Διδασκαλία 36,2 6,7 36,3 6,9 0,955 

Προσόντα 31,3 4,3 31,5 6,1 0,960 

Αξιολόγηση επίδοσης 25,0 5,3 24,0 4,7 0,594 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

19,7 3,39 18,3 3,9 0,404 

Κοινωνική ζωή 5,0 2,5 5,9 2,2 0,333 

Υποδομές 4,8 2,4 4,5 2,5 0,722 

Οργάνωση 11,0 2,7 10,1 2,8 0,439 

Σύνολο 133,0 20,4 130,5 21,7 0,780 

 



136 

 

 

Πίνακας 11: Συνάφεια εργασίας με το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου και 

παράγοντες ικανοποίησης  

 

 

Η εργασία σας είχε 
συνάφεια µε το αντικείµενο 
του πρώτου σας πτυχίου; 
(πριν την αποφοίτηση) 

Όχι (17) Ναι (139) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 34,4 5,5 36,6 7 0,131 

Προσόντα 29,9 5,5 31,7 6,2 0,135 

Αξιολόγηση επίδοσης 22,6 5,1 24,1 4,6 0,183 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

17,9 3,4 18,4 3,9 0,387 

Κοινωνική ζωή 5,4 2,3 5,9 2,2 0,291 

Υποδομές 5,5 2,6 4,3 2,5 0,058 

Οργάνωση 8,8 2,7 10,3 2,8 0,025 

Σύνολο 125,8 22,7 132,1 22,7 0,231 
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Πίνακας 11. Συνάφεια εργασίας με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού και 

παράγοντες ικανοποίησης  

 

Η εργασία σας είχε συνάφεια με το 

αντικείμενο του μεταπτυχιακού; (μετά 

αποφοίτηση) 

Όχι (50) Ναι (106) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
Μέση Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 35,9 5,5 36,5 7,5 0,272 

Προσόντα 30,9 5,8 31,7 6,3 0,375 

Αξιολόγηση επίδοσης 24,1 4,0 23,9 5,0 0,920 

Επανατροφοδότηση (feedback) 18,1 3,9 18,4 3,9 0,537 

Κοινωνική ζωή 6,1 1,9 5,8 2,3 0,384 

Υποδομές 4,98 2,7 4,2 2,4 0,100 

Οργάνωση 10,2 2,4 10,0 3,0 0,866 

Σύνολο 128,9 21,1 133,1 23,7 0,239 
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Πίνακας 12.α. Αξιολόγηση από προϊσταμένους και συναδέρφους, εκτίμηση 

παρούσας επαγγελματικής θέσης και παράγοντες ικανοποίησης  

 

Οι προϊστάμενοι - συνάδελφοί μου 

αξιολογούν θετικά και αξιοποιούν τις 

γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησα 

από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 

παρακολούθησα  

Όχι (102) Ναι (54) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 35,1 6,8 38,1 6,6 0,009 

Προσόντα 29,6 6,1 34,7 4,9 <0,001 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,2 4,7 25,2 4,4 0,013 

Επανατροφοδότηση (feedback) 17,4 3,9 19,9 3,3 <0,001 

Κοινωνική ζωή 5,8 2,2 6,0 2,2 0,448 

Υποδομές 4,3 2,4 4,8 2,6 0,157 

Οργάνωση 9,6 2,9 10,9 2,4 0,006 

Σύνολο 125,0 21,3 139,7 19,1 <0,001 

Η σημερινή επαγγελματική μου θέση 

πιθανόν να ήταν χειρότερη αν δεν είχα 

παρακολουθήσει το Πρόγραμμα  

Όχι (114) Ναι (43) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
 p 

Διδασκαλία 35,3 6,9 38,8 6,2 0,199 

Προσόντα 30,0 6,2 35,3 4,1 0,009 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,5 4,7 25,0 4,5 <0,001 

Επανατροφοδότηση (feedback) 17,8 3,9 19,6 3,4 0,075 

Κοινωνική ζωή 5,8 2,3 6,1 2,0 0,581 

Υποδομές 4,2 2,4 5,1 2,7 0,764 

Οργάνωση 9,7 2,9 11,0 2,4 0,243 

Σύνολο 126,2 21,7 140,9 17,8 0,011 
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Πίνακας 12.β. Αξιολόγηση αναλογικής αμοιβής, ικανοποίηση από την τρέχουσα 

θέση και παράγοντες ικανοποίησης  

 

Αμείβομαι αναλογικά 

προς τα προσόντα που 

διαθέτω 

Όχι (63) Ίσως (31) Ναι (63)  

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 35,6 7,1 35,9 6,4 37,1 7,0 0,453 

Προσόντα 29,8 6,8 31,5 5,2 33,0 5,5 0,014 

Αξιολόγηση επίδοσης 22,9 4,7 23,0 5,0 25,4 4,1 0,004 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

17,7 4,2 17,9 3,5 19,0 3,6 0,129 

Κοινωνική ζωή 5,7 2,3 5,8 2,2 6,0 2,1 0,792 

Υποδομές 4,6 2,5 4,2 2,2 4,4 2,6 0,768 

Οργάνωση 9,6 2,9 10,5 2,7 10,4 2,6 0,192 

Σύνολο 125,9 22,6 128,8 21,6 135,3 20 0,049 

Είμαι ικανοποιημένος 

από τη τρέχουσα θέση 

εργασίας μου 

Όχι (30) Ίσως (35) Ναι (92) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση  p 

Διδασκαλία 36,3 6,8 35,3 6,8 36,6 7,0 0,573 

Προσόντα 28,6 7,0 30,3 5,4 32,8 5,7 0,003 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,5 4,5 23,1 3,9 24,3 5,0 0,071 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

17,8 4,1 16,8 3,4 19,0 3,8 0,007 

Κοινωνική ζωή 6,0 2,6 5,4 2,0 6,0 2,2 0,404 

Υποδομές 4,8 2,8 4,3 2,3 4,4 2,5 0,700 

Οργάνωση 9,5 3,5 9,5 2,5 10,5 2,6 0,077 

Σύνολο 126,7 22,2 124,8 19,8 133,5 21,8 0,078 
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Πίνακας 12γ. Σχετικότητα παρούσας εργασιακής θέσης με τις μεταπτυχιακές 

σπουδές και παράγοντες ικανοποίησης  

 

 

 Σήμερα εργάζομαι 

σε θέση σχετική με 

το αντικείμενο των 

μεταπτυχιακών μου 

σπουδών 

Όχι (84) Ίσως (22) Ναι (51) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 35,1 6,4 36,5 8,0 38,0 6,9 0,020 

Προσόντα 30,2 6,0 31,7 5,9 33,3 6,0 0,007 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,7 4,5 23,7 5,3 24,4 4,8 0,410 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

17,8 3,8 18,2 4,2 19,1 3,7 0,067 

Κοινωνική ζωή 5,8 2,2 5,5 2,2 6,1 2,2 0,606 

Υποδομές 4,2 2,4 4,1 2,4 4,9 2,6 0,219 

Οργάνωση 9,7 2,8 9,9 2,7 10,8 2,8 0,051 

Σύνολο 126,6 20,8 129,6 22,9 136,6 22,3 0,032 
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Πίνακας 13. Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος και παράγοντες 

ικανοποίησης 

 

Επέλεξα το Πρόγραμμα 

επειδή ήταν συναφές 

με το αντικείμενο των  

προπτυχιακών μου 

σπουδών  

 
Όχι (29) 

 
Ναι (132) 

 

  

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση  

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 33 33,7 6,6 37 37,1 6,7 0,006 

Προσόντα 30 28,9 6,4 32 32,2 5,8 0,003 

Αξιολόγηση επίδοσης 24 23 5 25 24,3 4,6 0,125 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

18 17,4 4,3 19 18,7 3,7 0,075 

Κοινωνική ζωή 6 5,5 2,2 6 5,9 2,2 0,302 

Υποδομές 3 4 2,5 4 4,6 2,4 0,222 

Οργάνωση 10 9,1 2,9 11 10,4 2,7 0,012 
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Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή 

θεώρησα ότι θα μου 

προσέφερε πιο σίγουρη 

επαγγελματική αποκατάσταση 

σε σύγκριση με μεταπτυχιακά 

άλλων ειδικεύσεων 

Όχι (36) Ναι (126) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 37,2 7,6 36,1 6,6 0,387 

Προσόντα 31,0 6,4 31,6 6,0 0,610 

Αξιολόγηση επίδοσης 24,1 4,8 24,0 4,7 0,897 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

18,4 4,7 18,4 3,6 0,983 

Κοινωνική ζωή 5,6 2,5 5,9 2,1 0,456 

Υποδομές 4,3 2,7 4,5 2,4 0,637 

Οργάνωση 10,1 2,7 10,2 2,8 0,858 

Σύνολο 130,6 23,4 130,6 21,1 0,985 

Είχα κάνει αίτηση και σε 

άλλα Προγράμματα αλλά 

επιλέχτηκα μόνο σε αυτό 

Όχι (141) Ναι (21) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 36,3 6,7 36,7 8,1 0,779 

Προσόντα 31,5 6,2 31,4 5,4 0,982 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,8 4,7 25,0 4,5 0,294 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

18,3 3,8 18,6 4,2 0,758 

Κοινωνική ζωή 5,9 2,2 5,7 2,3 0,679 

Υποδομές 4,5 2,4 4,5 3,0 0,997 

Οργάνωση 10,1 2,7 10,1 3,3 0,886 

Σύνολο 130,4 21,5 132,0 22,5 0,756 
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Διάγραμμα 1. Επιλογή μεταπτυχιακού λόγω εγγύτητας στον τόπο διαμονής και 

παράγοντες ικανοποίησης  
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Διάγραμμα 2. Η φήμη πανεπιστημιακού ιδρύματος μεταπτυχιακού ως κριτήριο 

επιλογής και διαφορές στους παράγοντες ικανοποίησης.  
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Διάγραμμα 3. Η ενημέρωση από τον Οδηγό Σπουδών Προγράμματος ως κριτήριο 

κατά τη διαδικασία επιλογής. Διαφοροποιήσεις ανά παράγοντα ικανοποίησης.  
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Πίνακας 14. Δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από το μεταπτυχιακό και 

παράγοντες ικανοποίησης 

 

Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω 

του Προγράμματος με βοήθησαν 

στην μετέπειτα επαγγελματική 

μου σταδιοδρομία 

Όχι (73) Ναι (87) 
p 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση   

Διδασκαλία 34,4 7,2 37,8 6,1 <0,001 

Προσόντα 29,0 6,6 33,5 4,8 <0,001 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,6 4,7 24,2 4,7 0,413 

Επανατροφοδότηση (feedback) 17,3 4,3 19,2 3,2 

0,003 
Κοινωνική ζωή 5,6 2,3 6,1 2,1 0,013 

Υποδομές 4,0 2,3 4,9 2,6 0,018 

Οργάνωση 9,1 2,9 10,9 2,4 <0,001 

Σύνολο 123 22,2 136,5 19,1 <0,001 

Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω 

του Προγράμματος με βοήθησαν 

στην συνέχιση των σπουδών μου  

Όχι (93) Ναι (69) p 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση   

Διδασκαλία 34,5 6,5 38,8 6,6 <0,001 

Προσόντα 29,8 6,4 33,7 4,8 <0,001 

Αξιολόγηση επίδοσης 23,6 4,6 24,6 4,7 0,413 

Επανατροφοδότηση (feedback) 17,5 3,7 19,5 3,8 0,003 

Κοινωνική ζωή 5,6 2,2 6,2 2,1 0,130 

Υποδομές 4,2 2,3 4,8 2,7 0,018 

Οργάνωση 9,5 2,7 11,0 2,7 <0,001 

Σύνολο 124,6 20,8 138,7 19,9 <0,001 

Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω 

του Προγράμματος με βοήθησαν 

να επιτύχω άλλους προσωπικούς 

στόχους  

Όχι (52) Ναι (109) p 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση   

Διδασκαλία 32,9 6,4 38,1 6,3 <0,001 

Προσόντα 27,5 6,3 33,4 4,9 <0,001 

Αξιολόγηση επίδοσης 22,5 5,0 24,8 4,3 0,002 

Επανατροφοδότηση (feedback) 16,6 4,1 19,3 3,4 <0,001 

Κοινωνική ζωή 5,4 2,0 6,0 2,2 0,122 

Υποδομές 4,2 2,3 4,7 2,6 0,231 

Οργάνωση 8,9 2,8 10,8 2,6 <0,001 

Σύνολο 117,9 21,1 137,0 18,6 <0,001 
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Διάγραμμα 4. Εκπλήρωση προσδοκιών και παράγοντες ικανοποίησης  
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Πίνακας 15. Δήλωση για εκπλήρωση στόχων και ικανοποίηση των αποφοίτων  

 

 

Το πρόγραµµα εκπλήρωσε τους υποσχόµενους προς 
εµένα εκπαιδευτικούς στόχους  

∆ιαφωνώ (57) Συµφωνώ (105) 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση p 

Διδασκαλία 31,4 6,0 39,0 5,7 <0,001 

Προσόντα 27,5 6,0 33,6 5,0 <0,001 

Αξιολόγηση επίδοσης 21,3 5,0 25,5 3,8 <0,001 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

15,7 3,6 19,9 3,1 <0,001 

Κοινωνική ζωή 5,7 2,2 6,0 2,2 ,430 

Υποδομές 4,1 2,3 4,7 2,6 ,140 

Οργάνωση 8,5 2,8 11,0 2,4 <0,001 

Συνολικό 114,1 20,2 139,5 16,4 <0,001 
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Πίνακας 16. Διαφοροποιήσεις στους παράγοντες ως προς τη δήλωση της γενικής 

ικανοποίησης από την εκπαιδευτική εμπειρία των μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

  Όχι (43) Ναι (119) 

  Μέση 
Τιµή 

Τυπική  

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση p 

Διδασκαλία 23,6 6,4 37 6,2 <0,001 

Προσόντα 20,3 6 32 5,5 <0,001 

Αξιολόγηση επίδοσης 16,4 5,6 24,4 4,3 <0,001 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

11,8 5,2 18,7 3,4 <0,001 

Κοινωνική ζωή 4,9 2 5,9 2,2 0,197 

Υποδομές 5,3 2,3 4,4 2,5 0,369 

Οργάνωση 6,3 2,1 10,3 2,7 <0,001 

Σύνολο 105,8 17,9 135,8 18,4 <0,001 
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Πίνακας 17: Θετική λεκτική επικοινωνία (WoMC) και συσχέτιση με την ικανοποίηση των 

αποφοίτων 

 

  Όχι (19) Ναι (143) 

 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 
p 

Διδασκαλία 21,8 5,9 36,9 6,3 <0,001 

Προσόντα 18,7 5,3 31,9 5,5 <0,001 

Αξιολόγηση 

επίδοσης 

15,7 5,5 24,3 4,4 <0,001 

Επανατροφοδότηση 

(feedback) 

11,3 5,8 18,6 3,5 <0,001 

Κοινωνική ζωή 4,7 2,3 5,9 2,2 0,178 

Υποδομές 5,0 2,7 4,5 2,5 0,601 

Οργάνωση 5,3 1,4 10,3 2,7 <0,001 

Σύνολο 101,2 20,2 134,7 18,3 <0,001 
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Πίνακας 18: Θετική λεκτική επικοινωνία (WoMC) και συσχέτιση με τους κοινωνικό 

δημογραφικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες της μελέτης. (αποτελέσματα απλής 

λογιστικής παλινδρόμησης) 

  

Συμφωνώ 

N (%) (n=142) 

OR 

95% C.I. OR 

p  Lower Upper 

Άνδρες (n=57) 47 (82.5%) 0.49 0.19 1.27 0.144 

Ηλικία (1 year increase)* 33.5 (6.6) 1.06 0.97 1.15 0.196 

Έγγαμοι (45) 42 (93.3%) 2.43 0.68 8.73 0.174 

Πρώτο πτυχίο      

Νοσηλευτική (46) 42 (91.3%) 1.70 0.54 5.38 0.369 

Παραϊατρικά(14) 14 (100.0%) NE NE NE NE 

Διοίκηση Υγείας (10) 9 (90.0%) 1.30 0.16 10.81 0.811 

Οικονομία και Διοίκηση (44) 35 (79.5%) 0.40 0.15 1.05 0.064 

Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες (11) 10 (90.9%) 1.45 0.18 11.98 0.730 

Λοιπά Πτυχία (14) 14 (100.0%) NE NE NE NE 

Εργασία προ αποφοίτησης (133) 116 (87.2%) 0.79 0.21 2.89 0.718 

Ιδιωτικός τομέας (63) 54 (85.7%) 0.86 0.31 2.38 0.768 

Συμβόλαιο αορίστου χρόνου (86) 76 (88.4%) 1.63 0.54 4.90 0.385 

Πλήρης απασχόληση (114) 99 (86.8%) 0.55 0.07 4.54 0.579 

Συνάφεια εργασίας με πρώτο πτυχίο (110) 98 (89.1%) 2.27 0.71 7.22 0.166 

Συνάφεια εργασίας με μεταπτυχιακό (66) 66 (90.4%) 1.96 0.70 5.53 0.201 

Εργασία μετά την αποφοίτηση (156) 136 (87.2%) NE NE NE NE 

Ιδιωτικός τομέας (62) 53 (85.5%) 0.81 0.31 2.09 0.662 

Συμβόλαιο αορίστου χρόνου (123) 110 (89.4%) 2.12 0.61 7.29 0.235 

Πλήρης απασχόληση (144) 126 (87.5%) NE NE NE NE 

Συνάφεια εργασίας με πρώτο πτυχίο (139) 123 (88.5%) 2.37 0.69 8.14 0.172 

Συνάφεια εργασίας με μεταπτυχιακό 

(106) 

92 (86.0%) 0.90 0.32 2.49 0.833 
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Αύξηση εισοδήματος (72) 64 (88.9%) 1.35 0.52 3.52 0.536 

Πανεπιστημιακός τίτλος (100) 84 (84.0%) 0.38 0.12 1.20 0.100 

Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού (19) 

17 (89.5%) 1.22 0.26 5.75 0.798 

Αναζήτηση εργασίας (50) 40 (80.0%) 0.39 0.15 1.01 0.053 

Μεταπτυχιακό Πειραιώς (89) 85 (95.5%) 1.0    

Μεταπτυχιακό Αθηνών (53) 46 (86.8%) 0.89 0.33 2.38 0.816 

Μεταπτυχιακό Κρήτης (20) 20 (100.0%) NE * NE NE NE 

Παράγοντας συνολικής ικανοποίησης  134.7 (18.3) 1.09 1.05 1.13 <0.001 
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Πίνακας 19: Θετική λεκτική επικοινωνία (WoMC) και συσχέτιση με τους κοινωνικό 

δημογραφικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες της μελέτης (αποτελέσματα 

πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης). 

Μοντέλο 1    95% CI 

  p OR Lower Upper 

 Φύλο =Άνδρες 0.799 0.80 0.14 4.59 

 Ηλικία 0.449 0.93 0.79 1.11 

 Οικογενειακή Κατάσταση=Έγγαμοι 0.675 0.65 0.08 4.97 

 Πτυχίο Διοίκησης και Οικονομίας 0.281 0.37 0.06 2.27 

 Συνάφεια εργασίας με πρώτο πτυχίο (προ 

μεταπτυχιακού τίτλου) 
0.995 1.01 0.09 11.46 

 Συνάφεια εργασίας με μεταπτυχιακό 0.600 1.67 0.25 11.21 

 Συνάφεια εργασίας με πρώτο πτυχίο (μετά 

μεταπτυχιακού τίτλου) 
0.427 0.27 0.01 7.02 

 Πρώτο πτυχίο =Πανεπιστήμιο 0.436 0.42 0.05 3.72 

 Αναζητώ εργασία / Ψάχνω για δουλειά 0.023 0.06 0.01 0.68 

 Παράγοντας συνολικής ικανοποίησης <0.001 1.13 1.06 1.21 

    95% CI 

Μοντέλο 2   p OR Lower Upper 

 Αναζητώ εργασία / Ψάχνω για δουλειά 0.012 0.12 0.02 0.63 

 Παράγοντας συνολικής ικανοποίησης <0,001 1.11 1.06 1.17 

Μοντέλο 1: Πολλαπλή Λογιστική Παλινδρόμηση με χρήση των παραγόντων φύλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομίας, συνάφεια με πρώτο πτυχίο, 

συνάφεια με μεταπτυχιακό τίτλο, απόφοιτος Πανεπιστημίου, αναζήτηση εργασίας, και συνολική 

ικανοποίηση. 

Μοντέλο 2. Πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση με backward selection των μεταβλητών του 

μοντέλου 1.   



154 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 

 

1.1 ΕΠΩΝΥΜΟ:__ ___________________________________ 

1.2. ΟΝΟΜΑ:___ _____________________________________ 

1.3. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:__________________________ 

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Άγαμος     

 Έγγαμος     

 Διαζευγμένος     

 Άλλο  Παρακαλω 

προσδιορίστε:  

 

 

1.5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (πριν από την ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ) 

Εργαζόσασταν πριν την αποφοίτηση;     ΝΑΙ 

   ΟΧΙ 

  

1.6. Εάν Εργαζόσασταν ΠΡΙΝ την αποφοίτηση, η εργασία σας…..  

….είχε συνάφεια με το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου σας?  
 

….είχε συνάφεια με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού?  

 

 

…..ήταν σε φορέα: 

 

…..ήταν 

 

Ήταν με σύμβαση      

 

 

 

 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΔΗΜΟΣΙΟ  

 ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
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1.7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (μετά την ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ) 

Εργαζόσασταν μετά την αποφοίτηση;     ΝΑΙ 

   ΟΧΙ 

 

1.8. Εάν Εργαζόσασταν ΜΕΤΑ την αποφοίτηση, η εργασία σας…….. 

……είχε συνάφεια με το αντικείμενο του πρωτου πτυχίου σας?  

 

……είχε συνάφεια με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού  

 

……ήταν σε φορέα  
 

 

……ήταν 

 

…..ήταν με σύμβαση      

 

 

1.9.  ΜΕΤΑ την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου, η εισοδηματική και η μισθολογική 

σας κατάσταση: 

 

 

 

2.0. Ο μισθός της πρώτης εργασίας σας ΜΕΤΑ την απόκτήση του Μεταπτυχιακού Τίτλου 

ήταν …………….€ 

 

2.1. ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ (ακριβής τίτλος): ___________________________________ 

 Αποκτήσατε το πρώτο πτυχίο σας από Ίδρυμα: 

 

 

 

  

 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΔΗΜΟΣΙΟ  

 ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 Βελτιώθηκε 

 Επιδεινώθηκε 

 Παρέμεινε αμετάβλητη 

ΑΕΙ (Ελλάδα)  

ΑΕΙ (Ευρωπαϊκή Ένωση)  

ΑΕΙ (νέες χώρες Ε.Ένωσης)  

ΤΕΙ-ΑΤΕΙ  
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Αποκτήσατε το Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας από το 

 

 

 

Έτος αποφοίτησης  

 

 

 

Είστε κάτοχος άλλου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου? 

 

2.2. Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

αναζητήσατε ενεργά και συστηματικά εργασία? 

 

 

      Αν απαντήσατε ναι, ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιήσατε στην αναζήτηση 

αυτή: 

 

 

 

 

 

 

 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Πανεπιστήμιο Πειραιά 

 2003  2006 

 2004  2007 

 2005  ΑΛΛΟ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Γραφείο διασύνδεσης αποφοίτων 

 Εκδηλώσεις συλλόγων – φορέων σχετικές με την απασχόληση 

 Αναζήτηση μέσω αγγελιών σε εφημερίδες 

 Αναζήτηση μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο 

 Αποστολή βιογραφικών μέσω διαδικτύου σε πιθανούς εργοδότες 

 Οικογενειακό περιβάλλον – φίλοι 

 ΟΑΕΔ και άλλα συναφή δίκτυα 

 Πολιτικές – κομματικές διασυνδέσεις 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στις παρακάτω δηλώσεις απαντήστε σημειώνοντας το βαθμό συμφωνίας σας προς 

αυτές στην πενταβάθμια κλίμακα, όπου 1=απολύτως διαφωνώ και 5=απολύτως 

συμφωνώ 

              Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως συμφωνώ 

Τα διαθέσιμα υλικά διδασκαλίας στη διάρκεια του Προγράμματος 

έκαναν πιο αποτελεσματική την απόκτηση γνώσεων 

 

1          2           3           4           5  

 

Η ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων και τρόπων παράδοσης με 

βοήθησαν να μάθω 

 

1          2           3           4           5  

 

Η μορφή των παραδόσεων στη διάρκεια του Προγράμματος ήταν 

παρακινητικές στο να μάθω 

 

1          2           3           4           5  

 

Η μάθησή μου ωφελήθηκε από διδακτικές ενότητες που συνδέονταν 

με την τρέχουσα και σύγχρονη επιστημονική έρευνα 

 

1          2           3           4           5  

 

 

                                                                                                                                  Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως  συμφωνώ 

Πρακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των παραδόσεων του 

Προγράμματος με βοήθησαν να μάθω. 

 

1          2           3           4           5  

 

Ως αποτέλεσμα του Προγράμματος που παρακολούθησα 

βελτιώθηκαν οι επαγγελματικές μου προοπτικές 

 

1          2           3           4           5  

 

Το Πρόγραμμα μού παρείχε καθοδήγηση για τις δυνατότητες της 

μετέπειτα επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας 

 

1          2           3           4           5  

 

Νιώθω μέλος της κοινότητας των αποφοίτων  

1          2           3           4           5  

 

Απέκτησα την ικανότητα να εξερευνώ νέες ιδέες με αυτοπεποίθηση  

1          2           3           4           5  

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ένιωσα ότι οι προτάσεις και οι ιδέες 

μου έχουν αξία 

 

1          2           3           4           5  

 

Είχα την δυνατότητα να εξερευνήσω ακαδημαϊκά θέματα μαζί με 

άλλους φοιτητές 

 

1          2           3           4           5  

 

 Στο πλαίσιο των σπουδών μου είχα πλήθος ευκαιριών 

συναναστροφής με άλλους φοιτητές 

 

1          2           3           4           5  
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Είμαι ικανοποιημένος από τον αριθμό των συλλόγων και των ομάδων 

φοιτητών στους οποίους είχα την ευκαιρία να συμμετέχω 

1          2           3           4           5  

 

 

Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως  συμφωνώ 

Είμαι ικανοποιημένος από το πλήθος των εκδηλώσεων και των 

ευκαιριών διασκέδασης που είχα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου 

 

1          2           3           4           5  

 

Είχα πρόσβαση σε ικανοποιητικές υποδομές στέγασης, σίτισης, 

άθλησης κτλ 

 

1          2           3           4           5  

 

Όταν χρειάστηκε να απευθυνθώ σε υπηρεσίες του πανεπιστημίου 

που αφορούσαν υποδομές σίτισης, στέγασης κτλ είχα την κατάλληλη 

υποστήριξη 

 

1          2           3           4           5  

 Κατά την διάρκεια των σπουδών μου τα κριτήρια βαθμολόγησης 

ήταν ξεκάθαρα 

 

1          2           3           4           5  

 

 Κατά την διάρκεια των σπουδών μου τα κριτήρια βαθμολόγησης 

ήταν αντικειμενικά 

 

1          2           3           4           5  

 

 Κατά την διάρκεια των σπουδών μου λάμβανα την κατάλληλη 

επανατροφοδότηση (feedback) για τις επιδόσεις μου 

 

1          2           3           4           5  

 

 

Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως  συμφωνώ 

Κατά την διάρκεια των σπουδών μου λάμβανα από τους διδάσκοντες 

λεπτομερή σχόλια για  την εργασία και τις επιδόσεις μου 

 

1          2           3           4           5  

 

Κατά την διάρκεια των σπουδών μου η διαδικασία 

επανατροφοδότησης (feedback) με βοήθησε να βελτιώσω τις 

επιδόσεις μου 

 

1          2           3           4           5  

 

 Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος έλαβα γενικά επαρκή 

υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με τις σπουδές μου 

 

1          2           3           4           5  

 

 Μπορούσα να επικοινωνήσω με τους διδάσκοντες όποτε το είχα 

ανάγκη 

 

1          2           3           4           5  

 

Μού παρασχέθηκαν σωστές συμβουλές από τη Διοίκηση 

/Γραμματεία του Προγράμματος όποτε είχα ερωτήσεις σχετικά με τις 

σπουδές μου 

 

1          2           3           4           5  

 

Το πλάνο παραδόσεων και γενικά το χρονοδιάγραμμα τηρούνταν 

χωρίς αποκλίσεις 

 

1          2           3           4           5  

 

 Κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα των σπουδών μου, μού 

κοινοποιούνταν εγκαίρως και αποτελεσματικά 

 

1          2           3           4           5  
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Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως  συμφωνώ 

 Το Πρόγραμμα έχει άριστη οργάνωση και εξελίσσεται ομαλά  

1          2           3           4           5  

 

Οι διαθέσιμες πηγές στη βιβλιοθήκη καθώς και η εξυπηρέτηση 

ικανοποίησαν τις ανάγκες μου 

 

1          2           3           4           5  

 

Είχα πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, υποδομές και αίθουσες 

όποτε το χρειάστηκα. 

 

1          2           3           4           5  

 

 

Οι διδάσκοντες έκαναν τα θέματα που ανέλυσαν ενδιαφέροντα για 

μένα 

 

1          2           3           4           5  

 

Οι διδάσκοντες ήταν ενθουσιώδεις για τα θέματα που ανέπτυσσαν  

1          2           3           4           5  

 

Ο τρόπος διδασκαλίας και γενικά το Πρόγραμμα με παρακινούσε να 

χρησιμοποιήσω τη σκέψη μου 

 

1          2           3           4           5  

 

Το Πρόγραμμα με βοήθησε να αποκτήσω δεξιότητες όπως η ομαδική 

εργασία, η ικανότητα επικοινωνίας και ο χειρισμός εξειδικευμένων 

επιστημονικών τεχνικών 

 

1          2           3           4           5  

 

 

Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως  συμφωνώ 

Το Πρόγραμμα ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου για την ποιότητα 

της ακαδημαϊκής μου εργασίας 

 

1          2           3           4           5  

 

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του Προγράμματος νιώθω 

σήμερα περισσότερο σίγουρος και ικανός να αντιμετωπίσω και να 

διαχειριστώ νέες προκλήσεις και προβλήματα 

 

1          2           3           4           5  

 

 Γενικώς είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο και την ποιότητα του 

προγράμματος που παρακολούθησα 

 

1          2           3           4           5  

 

 

Τρίτο μέρος ερωτηματολογίου 

Εργασία 

Σήμερα εργάζομαι σε θέση σχετική με το αντικείμενο των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών 

 

1          2           3           4           5  

 

Οι προϊστάμενοι/συνάδελφοί μου αξιολογούν θετικά και αξιοποιούν 

τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησα από το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα που παρακολούθησα  

 

1          2           3           4           5  

 

 Είμαι ικανοποιημένος από τη τρέχουσα θέση εργασίας μου  

1          2           3           4           5  
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Αμείβομαι αναλογικά προς τα προσόντα που διαθέτω   

1          2           3           4           5  

 

Η σημερινή επαγγελματική μου θέση πιθανόν να ήταν χειρότερη αν 

δεν είχα παρακολουθήσει το Πρόγραμμα  

 

1          2           3           4           5  

 

 

Κριτήρια επιλογής 

    Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως  συμφωνώ 

Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή ήταν συναφές με το αντικείμενο των 

προπτυχιακών μου σπουδών 

 

1          2           3           4           5 

 

Επέλεξα το Πρόγραμμα λόγω εγγύτητας στον τόπο μόνιμης διαμονής 

μου 

 

1          2           3           4           5 

 

Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή θεώρησα ότι θα μου προσέφερε πιο 

σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση σε σύγκριση με άλλα 

μεταπτυχιακά  

 

1          2           3           4           5 

 

Είχα κάνει αίτηση και σε άλλα Προγράμματα αλλά επιλέχτηκα μόνο σε 

αυτό 

 

1          2           3           4           5 

 

Επέλεξα το Πρόγραμμα λόγω της φήμης του πανεπιστημιακού 

Ιδρύματος που το διοργάνωσε 

 

1          2           3           4           5 

 

Επέλεξα το Πρόγραμμα επειδή ενημερώθηκα από τον Οδηγό Σπουδών 

για την διάρθρωση των μαθημάτων και έκρινα ότι ανταποκρινόταν στις 

ανάγκες μου 

 

1          2           3           4           5  

 

 

Δεξιότητες   

  Απολύτως διαφωνώ--Απολύτως  συμφωνώ 

 Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του Προγράμματος με βοήθησαν 

στην μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία 

 

1          2           3           4           5 

 

 Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του Προγράμματος με βοήθησαν 

στην συνέχιση των σπουδών μου 

 

1          2           3           4           5 

 

Οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω του Προγράμματος με βοήθησαν να 

επιτύχω άλλους προσωπικούς στόχους 

 

1          2           3           4           5 

 

 

Προσδοκίες και γενική ικανοποίηση 

 

 

Θα πρότεινα σε κάποιο που ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές 

του να παρακολουθήσει το πρόγραμμα 

 

1          2           3           4           5 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησα 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου 

 

1          2           3           4           5 
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Το πρόγραμμα εκπλήρωσε τους υποσχόμενους προς εμένα 

εκπαιδευτικούς στόχους 

 

1          2           3           4           5 

 

 

Γενικώς είμαι ικανοποιημένος από τη συνολική εμπειρία μου από το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολούθησα 

 

1          2           3           4           5  

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρούσα έρευνα θα ενημερώνεται με δεδομένα 

νέων αποφοίτων κάθε χρόνο και παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης όσων 

υποβάλλουν φέτος συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο. Θα θέλατε να λαμβάνετε μέρος 

στην έρευνα μελλοντικά;  

 

 

Αν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας σε άλλη διεύθυνση e-mail ή ταχυδρομικά, 

παρακαλούμε σημειώστε………………………………………………………. 

 Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Abstract

Purpose – The object of this study is to formulate, establish and apply a suitable and reliable tool for
measuring the course experience satisfaction of Master graduates. A questionnaire was formulated,
based on similar tools, and adjusted to the reality of Hellenic Higher Education, in order to measure the
satisfaction of graduates in three Master programmes in the area of health care management.

Design/methodology/approach – Master graduates of the study (n ¼ 162), 2003-2007 admission
years, filled in the questionnaire either electronically (web-based) or by phone interview. The overall
response rate was 50.6 per cent. In total, 37 statements were used for the measure of satisfaction while
other questionnaire parts recorded the demographic, occupational and educational characteristics of
the graduates.

Findings – Analysis revealed seven factors, listed as teaching, skills, assessment, feedback, social
opportunities, facilities and organization of the course. Gender and first degree content do not affect
the produced total satisfaction score. Married participants scored higher than those that are single in
three factors and older participants scored higher than younger ones in two factors. The University of
Crete’s graduates scored higher than other graduates in two factors.

Originality/value – The paper is the first attempt to assess satisfaction, based on the grounds of
quality, for Master programs in Hellenic State Universities. In this study are presented the first results
and conclusions of the application of the developed questionnaire. Further results, relative to
graduates’ occupational status changes and professional development, are currently under
investigation.

Keywords Greece, Health care management, Master course, Graduates, Satisfaction, Measurement,
Customer satisfaction

Paper type Research paper

1. Introduction
The definition of satisfaction in Higher Education (HE) remains controversial and
many approaches have tried to explain both the factors satisfying current students and
graduates, and the very process of satisfaction itself through various theories.
Although there has been extensive research on service provision satisfaction, only a
small proportion of it actually focuses on education (Arambewela, 2003). Hom (2002)
defined satisfaction as an experience of fulfilment of an expected outcome whereas
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others emphasised that is a complex construct influenced by a variety of
characteristics of students and institutions (for example Benjamin, 1994; Sanders
and Chan, 1996), and by prior expectations regarding the level of quality (Ekinci, 2004).
Furthermore, many researchers, for example Rhodes and Nevill (2004), Di Biase (2004),
Richardson (2005) and Garcia-Aracil (2009) have acknowledged student satisfaction’s
complexity and concluded that it still is a poorly articulated notion. Hartman and
Schmidt (1995) and Garcia-Aracil (2009) emphasized its unanimously acknowledged
multi-dimensional nature. Consequently, there are numerous satisfaction assessment
tools that may be applied, and which usually complement one another (Duque and
Weeks, 2010).

1.1 Satisfaction and quality
It is believed that satisfaction with a series of transactions leads to perceptions of good
quality (Aldridge and Rowley, 1998). Quality and satisfaction include a subjective
character depending on each one’s perceptions; that is why quality has a different
meaning among individuals (Harvey and Green, 1993). Consequently, there is no
commonly accepted definition of quality that can be applied specifically to the HE
sector (Michael, 1998). Quality and satisfaction are often used as synonymous terms
(Bitner and Hubert, 1994; Cronin et al. 2000) – thus, quality in HE could be defined as
the status of the graduates’ competencies regarding knowledge, vocational and
personal skills and abilities gained (Navehebrahim, 2009). From this point of view, a
sense of satisfaction may be formulated when a graduate retrospectively evaluates the
overall quality of a program, course or degree.

Several attempts – thus from a customer behaviour perspective – have put
sufficient effort into providing a broadly accepted tool in order to measure quality. The
most popular scales are those of measuring service quality (SERVQUAL)
(Parasuraman et al., 1988) and service performance (SERVPERF) (Cronin and
Taylor, 1992). Other researchers, for example Kaufman and Herman (1991), have
focused on educational outputs through educational procedure to evaluate course
quality. More recently, HE performance scale (HEdPERF) (Firdaus, 2006) has added
dimensions that are related with the case of HE.

1.2 The necessity of measuring course experience satisfaction
Nowadays, universities are increasingly being required to provide students and society
with more and better services while using less public resources (Houston and Rees,
1999). The privatization of HE and cost sharing through the introduction of tuition fees
in many European countries (Maringe, 2006; Voss et al., 2007) has increased the
“consumer” approach to HE and the need to give greater consideration to student
expectations. Due to the numerous challenges that universities are facing, such as the
changes in student socio-demographics (Navarro et al., 2005; Tam, 2002) they need to
reform their curricula in order to keep pace with social development and the labour
market. Educational systems worldwide have formulated simplified questionnaires
aiming at distinguishing the most important various elements and information
concerning graduate lives. The British National Student Survey (NSS), the
Postgraduate Taught Experience Survey (PTES) and the Australian Postgraduate
Research Experience Questionnaire (PREQ) are among the most coordinated efforts
observing the course of graduates (Coates et al., 2007; Park and Kulej, 2009).
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1.3 Master courses in Greece
There was not a ruling framework for postgraduate studies in Greece until 1992. The
law 2083/1992 was established in order to impose some general principals about the
operation of Master Courses in the Hellenic HE Institutions. Although it was the first
systematic effort to put in order the chaotic situation in the field of postgraduate
studies, the results continued to be disappointing. During the following years there was
an outburst of new Master programs. Their aim was not always clear in terms of
benefiting their graduates for academic or professional development. Furthermore,
their establishment was not always based on the necessity of producing new
knowledge, or in terms of research outcomes. The need for social accountability in the
field of HE led the Hellenic Parliament to vote for the law 3374 in 2005, which
established the “Hellenic Quality Assurance Agency” for Higher Education (HQAA –
in Greek ADIP). However, the course assessment procedures refer to internal and
external evaluation where students-during their studies-give valuable but fragmentary
views about both lecturers and lectures etc. Furthermore, this assessment procedure
ends after graduation, which means that no government authority follows subsequent
developments.

The Hellenic Ministry of Education does not provide cumulative data about the
accurate number of Master Programs in Hellenic Universities. According to
newspaper articles, in the Hellenic HE system, which is still publically funded to a
large degree, during the last years (1998-2008), 452 new Master programmes have
been established, either supported by University Departments (in Greek AEI) or by
Technological Educational Institutions (in Greek TEI) (Kalimeri, 2007; Lakasas,
2007). In total, 184 of them have been entirely funded by the government, 114 by
the Second Operational Program “Education and Primary Vocational Training” (in
Greek EPEAEK II) – co-funded by the EU, whereas 154 have implemented tuition
fees. Furthermore, from a total of 1,021 postgraduate and doctoral students in 1994
in Hellenic Universities (Protopapas, 1999) the current number has reached 63,000
both in Hellenic State Universities and in the Hellenic Open University (Katsikas,
2010).

1.4 Aim of the study
Despite the number of postgraduate courses on offer and, consequently, of Master
Degree holders in Greece, there has not been any concerning the course experience
satisfaction of the latter. For this first surveying attempt at surveying, selected
statements of NSS (www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/nss-questionnaire.
pdf) and PTES (www.heacademy.ac.uk/ourwork/supportingresearch/alldisplay?
type ¼ resources&newid ¼ ourwork/postgraduate/ptes_2009&site ¼ york) were
considered to be suitable, which had been translated, organized into groups and
which constituted the basis of the largest part of the survey tool. PREQ (http://works.
bepress.com/john_ainley/26) inspired the development of – after graduation – career
statements.

The object of this study was to formulate, establish and apply a suitable and reliable
measuring tool for Master graduates. Specific aspects of postgraduate experience
including teaching, skill acquisition, etc. as well as the differentiation among
demographic variables were also studied.
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2. Materials and methods
2.1 Sample, population and the survey
Master graduates, who had completed their Master thesis, were surveyed with
admission during the academic years 2003-2007. All graduates were from three Master
programs of Health Care Management. More specifically, 37 graduates from the
University of Crete (UoC), 152 graduates from the University of Piraeus (UoP) and 126
graduates from the National and Kapodestrian University of Athens (NKUA)
comprised the population of the survey. Contact details of Master graduates (name,
phone number, and e-mail addresses) were given by the Universities Master’s
secretariat after written request assuring confidentiality. All the graduates were
contacted in two ways. Initially the questionnaire was posted on the web site of Virtual
Medical Lab hosted by the Medical Faculty of the UoC (http://vml.med.uoc.gr/moodle/
course/category.php?id ¼ 3). All graduates, that had an email address, received an
email with a cover letter explaining the purpose of the study. A link leading to the
questionnaire was attached, providing access in order to fill in the form. Additionally,
phone interviews were held from January to March 2010, which were conducted by
experienced interviewers. Almost 50 per cent of participants had an invalid e-mail
or/and invalid phone number. Participants that had previously filled in the
questionnaire via e-mail had been excluded. The response rate was slightly more
than 50 per cent, so, as will be described below missing answers from the phone
interviews did not affect the representativeness of the sample. Graduates with various
educational backgrounds were accepted as candidates. After processing their answers
on the question concerning their First Degree, they were grouped into seven main
categories.

2.2 The questionnaire
This questionnaire was developed, taking into account the national educational
environment, mainly on the basis of the previous experience of:

. the British National Student Survey (NSS);

. the Postgraduate Taught Experience Survey (PTES) of Great Britain; and

. the Postgraduate Research Experience Questionnaire (PREQ) of Australia.

PTES questionnaire, as presented in the Appendix of the 2009 Annual Report
(www.heacademy.ac.uk/ourwork/supportingresearch/alldisplay? type ¼ resources
&newid ¼ ourwork/postgraduate/ptes_2009&site ¼ york), was the main corpus of
the survey tool. The Dissertation section was excluded and it was decided to survey
this subject in future research. It was decided to enrich the tool using selected
statements of the NSS questionnaire as presented in the Ipsos – Mori web site
(www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/nss-questionnaire.pdf) concerning
student community, social opportunities, welfare, course delivery and intellectual
motivation. Although the latter issues are usually relevant to undergraduate
satisfaction, they were included since they had not been surveyed before. Fields of
interest that could not be covered by existing translated statements were surveyed by
self-developed statements. PRE Questionnaire (Coates et al., 2007) statements about
postgraduate experience, job search strategies, career and further study issues had
been used as a guide, mostly to survey professional and career evolution.
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Statements and questions from both the questionnaires have been translated into
the Greek language and the first draft was subject to a pilot testing through a focus
group and an expert evaluation. Several changes were implemented after this
procedure in order to give more understandable statements to the graduates.

The questionnaire was comprised of three groups of questions.
The first section consisted of 27 multiple choice questions recording demographic

characteristics, occupational characteristics, such as present job, and educational
background, such as content of the first degree, etc.

A second section of 36 statements was based on the questionnaires mentioned
above. A five point Likert scale (1 ¼ definitely disagree, 2 ¼ mostly disagree,
3 ¼ neither agree nor disagree 4 ¼ mostly agree, 5 ¼ definitely agree) was applied to
declare the graduates’ level of agreement on the 36 statements of the second group and
some of the statements of the third group.

The third section included 19 questions about elements of career, academic
development and other issues that were of immediate interest but had not been
explored by previous sections.

2.3 Statistical methods
Principal component factor analysis using Varimax rotation was applied for
“importance” scores. Extraction was initially set to define factors with eigenvalues of
1.0 and over. Results of analysis revealed a seven- factor model that cumulatively
explained the 67.2 percent of the variance in students’ responses. Mean (standard
deviation) and median (1st – 3rd quartile) were used to present the main measures of
tendency and dispersion of continuous variables. Each factor score was presented as
the sum of each question. Discrete variables were expressed as counts and proportions.
Independent samples t-test was applied for two groups comparisons. Pearson’s
chi-square statistics was applied for measuring association between discrete variables.
Factor analysis with Varimax rotation was used to explore the structure of
questionnaire. Internal consistency was measured by Cronbach’s alpha. PASW 18.0
(former SPSS) was used for statistical analysis.

3. Results
The overall response rates and the detailed results on sample characteristics are
presented in Tables I and II.

In total 162 valid questionnaires had been collected fulfilling the survey criteria. The
response rate (50.6 per cent) was sufficient, compared to corresponding studies and the
sample of the survey population was representative in terms of sex ( p , 0.096).
Participation for each institute, as follows, University of Piraeus (57.7 per cent),
University of Crete (51.9 per cent), and University of Athens (50.0 per cent) was quite
adequate.

Reliability analysis demonstrated that the Cronbach’s alpha coefficients for this
questionnaire ranged from 0.90 to 0.59 for different sections, which was considered to
be relatively high and internally consistent (Table III).

Table II shows the composition of participants per Master program. The age of
graduates at the time of the survey has a statistically significant correlation with
satisfaction concerning factors one (Teaching) (R ¼ 0.172, p , 0.002), three
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(Assessment) (R ¼ 0.215, p , 0.006) and four (Feedback) (R ¼ 0.027, p , 0.004) and

total factor (R 0.172, p , 0.029) (Table IV).

Furthermore, no significantly statistical difference between male and female scores

across each of the seven factors existed. Results are presented in details in Table V.

Factor one (Teaching), ( p , 0.017) and Factor two (Skills), ( p , 0.008) had

significant differences along with the “total factor score” ( p , 0.046) concerning the

Graduates
Participants

Total n % p

UoPa

Total 152 89 58.6
Males 62 37 59.7 0.815
Females 90 52 57.7

NKUAa

Total 131 53 40.4
Males 52 12 23.1 ,0.001
Females 79 41 51.9

UoCa

Total 37 20 54.1
Males 13 8 61.5 0.501
Females 24 12 50.0

Total 320 162 50.6 0.096
Males 127 57 44.9
Females 193 105 54.4

Notes: aUoP: University of Piraeus, NKUA: National and Kapodestrian University of Athens, UoC:
University of Crete

Table I.
Demographics of the
participants and response
bias

Master Programme from University of:
Athens Crete Piraeus

n % n % n % p

Age
Age of questionnaire fill 30.5 5.7 33.9 5.6 34.6 6.6 0.001
Age of Admittance 26.0 5.5 29.1 5.5 29.8 6.5 0.002
Differences in Years 4.5 1.3 4.9 1.0 4.9 0.8 0.075
Married 6 11.3 7 35.0 32 36.8 0.004
Previous Master 3 15.8 3 15.8 13 14.6 0.246

First Degree
Medicine 2 3.8 5 25.0 15 17.0 0.024
Nursing 26 49.1 7 35.0 13 14.8 ,0.001
Paramedic 1 1.9 3 15.0 10 11.4 0.087
Health Administration 1 1.9 0 0.0 9 10.2 0.065
Administration and Finance 13 24.5 1 5.0 30 34.1 0.027
Social and Political Sciences 6 11.3 4 20.0 1 1.1 0.003
Other 4 7.5 0 0.0 10 11.4 0.249

Table II.
Demographic
characteristics per master
programme
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marital status of the participants. Married participants were more satisfied with factors
one (Teaching) and two (Skills) than their single colleagues. Nevertheless, regarding
other factors no statistically significant difference was observed (Table V).

Graduates of UoC scored higher than graduates of the other two Masters in factor
two (Skills) (Mean 33.8, SD 5.3) and in factor six (Facilities) (Mean 5.8 SD 2.7). However,
there is no difference in the overall satisfaction (Figure 1). Based on mean scores of
participating students the factors ranking in descending order are assessment (4.0),
skills (3.9), feedback (3.7), teaching (3.6), organization (3.4), social opportunities (2.9)
and facilities (2.2). This ranking is slightly different between Master programs in the
first four factors (assessment, skill, feedback, and teaching). Statistical analysis did not
show any significant differences among graduates’ categories (concerning First
Degree) in score factors affecting satisfaction as Figure 2 depicts.

4. Discussion
Graduate experience satisfaction from the Master Program was measured through a
questionnaire based on the concepts of the Australian and United Kingdom assessment
paradigm. The absence of previous investigation into graduate satisfaction in Greece
led to the formulation and application of a new survey tool. The educational

Factors No. items Eigenvalue % variance explained Cronbach’s alphaa

Teaching 10 4.572 13.062 0.901 (0.909)
Skills 8 4.552 13.005 0.879 (0.885)
Assessment 6 4.479 12.799 0.885 (0.886)
Feedback 5 4.227 12.076 0.882 (0.883)
Social opportunities 2 2.066 5.902 0.748 (0.751)
Facilities 2 2.006 5.730 0.944 (0.945)
Organisation 3 1.634 4.668 0.597 (0.614)

Notes: aInside the parentheses there is Cronbach’s alpha on standardised items ( ); Teaching: Course
delivery, teachers and teaching facilities, Skills: Personal and skill development. Assessment: Study
schedule and assessment, Feedback: Assessment and Feedback, Facilities: Welfare recourses and
facilities, Organisation: Organisation and management of the course

Table III.
Short description of

factors and reliability
statistics (Cronbach’s

alpha)

Pearson’s rho Spearman’s rho
Questionnaire

fill Admittance
Questionnaire

fill Admittance
Age of R p R p R p R p

Total 0.172 0.029 0.192 0.015 0.135 0.086 0.162 0.041
Teaching 0.242 0.002 0.260 0.001 0.207 0.008 0.230 0.004
Skills 0.037 0.638 0.054 0.500 0.024 0.758 0.049 0.541
Assessment 0.215 0.006 0.227 0.004 0.169 0.032 0.181 0.022
Feedback 0.227 0.004 0.254 0.001 0.217 0.006 0.243 0.002
Social opportunities 20.030 0.704 20.052 0.512 20.029 0.716 20.049 0.539
Facilities 20.082 0.299 20.058 0.466 20.084 0.288 20.048 0.549
Organisation 0.081 0.305 0.094 0.239 0.075 0.340 0.098 0.218

Table IV.
Correlation of age of
questionnaire fill and
admittance fill with
satisfaction factors
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Figure 1.

Not married (115) Married (45)
Mean Mean

n SD Median n SD Median p

Marital status
Teaching 35.4 7.1 35 38.2 5.6 37 0.017
Skills 31.1 6 32 32.1 6.1 32 0.353
Assessment 23.3 5 24 25.5 3.5 26 0.008
Feedback 18 4 18 19.1 3.2 19 0.119
Social opportunities 5.9 2.1 6 5.7 2.2 6 0.556
Facilities 4.5 2.4 4 4.4 2.7 4 0.931
Organisation 9.9 2.7 10 10.6 2.9 11 0.164
Total score 128.1 22.4 129 135.6 17.8 137 0.046
Sex Female (105) Male (57)
Teaching 36.4 6.2 36 36.1 8 36 0.793
Skills 31.8 5.4 32 30.8 7.1 32 0.328
Assessment 23.8 4.5 25 24.3 5 25 0.460
Feedback 18.1 3.5 18 18.9 4.4 20 0.224
Social opportunities 5.8 2.1 6 5.9 2.3 6 0.720
Facilities 4.6 2.6 4 4.2 2.3 4 0.261
Organisation 10.1 2.7 10 10.1 3 11 0.963
Total score 130.8 19.9 133 130.2 24.4 131 0.885

Table V.
Differences in factor
scores between
participants with
different marital status
and sex
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environment in Greece, however, is quite different from that in the United Kingdom

and Australia, where HEIs have been operating for years in terms of market

competitiveness. Furthermore:

. all Master Programs have come into existence a period of less than ten years;

. two of them are supported financially by the public sector and European

programs (UoC, NKUA) without student fees;

. till now there has been no direct association between Master ranking and public

finance.

Special attention is needed in the interpretation of results and in particular when

comparing them to the relevant results of PTES (UK) and PREQ (Australia) Survey.

Another limitation is that the relevant surveys in the UK have been conducted a few

months before graduation and in Australia about four months after graduation. The

present survey questioned graduates two to four years after graduation. On the one

hand this could cause a recall bias; on the other hand it was intended to measure the

impact of profession on course experience satisfaction. The outcome variable – Total

Experience Satisfaction- is based on graduates self-reporting and previous studies

indicate that self-reports are indeed acceptable as a means of measuring satisfaction

(Pike, 1996; Di Biase, 2004; Rhodes and Nevill, 2004; Richardson, 2005; Garcia-Aracil,

2009). The present results may also be biased since they reflect the perceptions of only

those who have successfully completed their Master degree. It would be interesting to

Figure 2.
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have the perceptions on satisfaction of those who left the course before completing
their thesis examination.

Organisation issues are ranked fifth among the group of seven factors. This is
probably associated with the short life span of existing Master Programs (, ten years).
Gaining experience over time and implementing standards evaluation has already
begun in Hellenic universities, which may contribute to the gradual increase in
satisfaction with the organization.

Older participants of the survey scored higher on factors one (Course delivery,
teachers and teaching facilities) three (Study schedule and assessment) and four:
(Assessment and Feedback). Previous study implies that older students tend to report
higher levels of satisfaction (Hesli et al., 2003). Correlating age with course experience
satisfaction at a postgraduate level generally shows slight variation in some items of
interest (Park and Wells, 2010). Considering PREQ results, there seems to be a score
differentiation in some of the qualities measured by this survey tool. Graduates of 40
years and older scored marginally higher in some supervision items, although the
actual effect of age on satisfaction is almost negligible (Coates et al., 2007).
Furthermore, the positive effect of age on course satisfaction has been acknowledged
regarding first degree graduates (Garcia-Aracil, 2009). Age has a small or at least
ambiguous contribution in explaining graduates course satisfaction in the present
case. It is believed that other parameters, for example, professional life after graduation
may have led to a more positive retrospective evaluation of their study experience.
Correlations of the course satisfaction with occupational status and professional
development will be presented in a following article.

The results conclude that there is no significant difference between sexes in all
measured aspects of satisfaction. According to present knowledge, there is no direct
comparison of gender effect from other studies. Recently, in the PTES Report,
concerning graduates of Master Programs, it is mentioned that variations by sex are
shown on few skill items-thus “differences in mean scale scores between males and
females are very minor” (Park and Wells, 2010). Authors of the Australian PREQ
Annual Report (Coates et al., 2007), state, that only marginal differences were recorded
in their survey between sexes. Work of Garcia-Aracil (2009) analyzing the data of the
Careers after Higher Education European Research Survey (CHEERS) showed that the
level of satisfaction (for first degree graduates) among sexes is not significantly
different in most of the countries.

The University of Crete’s graduates scored significantly higher on factors two (skill
and personal development) and six (welfare resources and facilities). All other factors
except assessment are higher in UoC than the other two Master programs. It is
conjectured that this differentiation on factor two could be attributed to the presence of
a more “tight” and intimate form of communication among both students and teachers.
The Master’s course in UoC operates in a smaller city, compared to the two others,
giving the students the opportunity to interact further with each other, especially after
classes. This might help them to gain from their colleagues’ competencies, concerning
skill and knowledge of different sciences and educational backgrounds. However, as
has been mentioned above, further investigation is needed in order to specify if it is
affected by the professional experience after graduation, where theoretical
competencies have been evaluated in terms of application and practical usefulness.
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The non-significance of the estimated factors between Universities could be based
on the communalities of the Hellenic educational system as described in the first
paragraph of discussion. Social opportunities (for example groups of common interest)
and facilities (feeding, housing) are financed by the public sector and they are common.
The other factors are related to the teaching procedures which are not different but
probably were affected by each person’s personal expectations from the program.

Concerning factor six (welfare resources and facilities), all three universities provide
– more or less – equivalent facilities (for example: housing, athletic facilities, feeding
and health care) to beneficiaries. However, studying in a smaller town as such as
Iraklion-Crete, where UoC operates, makes the facilities more easily accessible than in
larger cities like Athens and Piraeus. Furthermore, facilities in UoC are concentrated
around the Campus in the Region of Voutes. Therefore it is conjectured for these
reasons that available services are actually being used by the UoC postgraduates, and
thus consequently, are being evaluated with a comparably higher score than the others.

The present analysis showed that married participants were more satisfied with the
content of their Master Programme and with communication with the teaching staff.
No previous comparable data are available as far as is known. It could be assumed that
married participants have less time or opportunities to discuss matters of interest, with
others, except for lecturers or classmates, considering the time restrictions in their
daily schedule. This led them to appreciate the time provided for communication with
teaching staff, as a substantial element in order to broaden both their social and
cognitive perspectives. Single students have more time and networks available to
explore, by themselves, matters of knowledge that arise while studying. Consequently
they evaluate as less satisfactory communication with the staff, since they can easily
compare it to other alternatives. This does not necessarily refer to the quality of
communication; mostly to the availability and accessibility of information sources.

No significant differences among graduates with different first degrees have been
noticed. Since, the first degree does not explain variations in graduates’ satisfaction, it
could be assumed that their needs for postgraduate education are quite similar in terms of
specialization. It is possible on the contrary, that master schedules have been formulated
under a broad multi-disciplinary perspective, covering the needs of students from
different backgrounds. From present personal experience, after carefully exploring the
three Master Courses, it is believed that it is more likely to support the second hypothesis.

5. Conclusion
Demographics and other characteristics of graduates surveyed in this paper can not be
influenced by the Master courses’ administrators. However, surveying them can provide
additional information in order to understandMaster participants’ needs at various levels.
In Greece, as far as is known, this is the first attempt to test and to measure the graduate’s
satisfaction with their Master Program experience in Health Care Management.
Satisfaction and quality have been approached both through the theories of consumer and
customer perspective, and also through seeing education as a public good. However, it is
believed that the latter, adjusted to the present financial conditions, can provide
comparably better guidance in order to ameliorate the available educational services in
Greece. Further research may direct the Masters in Health Care Management presently
provided, to meet the needs and expectations of prospective students and graduates. Such
needs refer to vocational rehabilitation and job satisfaction, continuing their studies for an
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academic career and generally gathering qualifications and developing skills in order to
enjoy prosperity and social integration. Specific or general recommendations in terms of
quality should be made on each program individually and on the Master’s situation in
Greece. The present results must be combined with future research on undergraduate
students, their opinion about both lectures and lecturers and then extended further to
postgraduates in order to produce safer conclusions.
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Abstract 

The impact of Word of Mouth Communication (WoMC) in attracting new candidates, and thus contributing to 

the sustainability of Higher Education Institutions, is highlighted in the literature along with its importance as an 

indicator for quality improvements in course provision. In the present study graduates were questioned 

concerning their intention to recommend Master courses depending on satisfaction, and tracking any specific 

characteristics or attitudes which formulate positive or negative WoMC after graduation. A total of 162 Master 

graduates in Health Management, academic years of admission 2003-2007, completed satisfaction questionnaires 

which were developed by the authors. WoMC was recorded through the relevant questions in the same 

questionnaire. Demographic, vocational, educational variables and a satisfaction score based on questionnaire, 

were tested, in order to measure the effect on strengthening WoMC, using simple and multiple logistic 

regression. Graduates, who showed high overall satisfaction level of the Master Program they had attended, 

adopted positive WoMC recommending it to interested parties (OR: 1.11, 95% CI: 1.05-1.17). In contrast, 

negative WoMC was adopted by those who were unemployed or who have been looking for work when 

surveyed, (OR: 0.12, 95% CI: 0.02-0.63). It is the first time that Health Management Master graduates of Greek 

public institutions have been surveyed concerning the effect of satisfaction along with individual characteristics 

(like sex, age, marital status, first obtained degree, employment status, work consistency with degree) on their 

intention to recommend the Master courses in question to others. The improvement of career prospects leading to 

positive WoMC can both attract new students enhancing sustainability of Master courses and also offer 

stakeholders among others a valuable indicator concerning improvements regarding educational quality.  

Keywords: Word of Mouth Communication (WoMC), master, health management, graduates, career, 

satisfaction, demographics, education  

1. Introduction 

The debate on course experience satisfaction, its relation with course quality, overall institutional reputation, 

students’ recruitment and retention aspects, along with responding to participants’ education and vocational 

needs has been ongoing over the past two decades. Several of these aspects have been thoroughly explored by 

both quality assessment and accreditation agents for example in Australia, UK and other countries together with 

independent researchers. In Greece the quality assessment procedures in Higher Education were officially 

amended after the establishment of the “Hellenic Assessment and Accreditation Agency” in 2005 by state law.  

Public universities in Greece are to a major degree state funded. Over the last few years the number of Master 

courses in Greek universities on offer has risen rapidly. Nowadays their sustainability due to the additional threat 

of the current financial crisis is under question, and in the near future they may be challenged to support the 

Master courses which they independently offer. No systematic course experience satisfaction surveys on Master 

education have been conducted in Greece; therefore, as a part of the broader study on graduates’ satisfaction 

currently underway, it was decided to survey their intention to recommend courses they have attended to others. 

Regarding sustainability, formulating a positive Word of Mouth Communication (WoMC) as a positive oral 

recommendation is known in literature, and indeed a positive WoMC from graduates and alumni can be more 

effective than ordinary advertising techniques to recruit new candidates. «Once again the nature of education as a 
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complex intangible service makes promotion via word of mouth referral and personal selling considerably more 

effective than conventional media advertising» (Mazzarola, Soutarb and Theina, 2001). 

1.1 Word of Mouth Communication  

Word of Mouth Communication (WoMC) can be described as the oral person to person communication from a 

communicator to a receiver, whom the receiver perceives as non commercial, regarding a brand, product or a 

service, (Arndt, 1967, Jiewanto, Laurens and Nelloh, 2012). It represents the former user’s willingness to 

recommend a product or a service to others (Dabholkar, Thorpe, and Rentz, 1996, Jiewanto et al., 2012).  

When referring to intangible services, WoMC is more influential and important than referring to products’ 

marketing regarding the intangible nature and higher associated purchasing risk of the former (Zeithaml, 1981, 

Murray & Schlacter, 1990, Murray, 1991, Bansal & Voyer, 2000). According to previous studies, quality of a 

provided service seems to be antecedent of user’s satisfaction (Spreng & Markoy, 1996, Naik, Gantasala and 

Prabhakar, 2010, Jiewanto et al., 2012).  

WoMC applies to any service provision, consequently to the highly intangible service of education. Its 

magnitude has been reported as equivalent to marketing communication strategies, with severe impact on 

potential students impressions (Ivy, 2008, Moogan, 2011).  

1.2 Word of Mouth Communication and the Higher Education Sector 

Previous studies have explored the role and the importance of WoMC in various levels and processes in the 

Higher Education Sector. Arambewela, Hall, and Zuhair (2006) surveyed WoMC of multi-origin students 

regarding studies experience satisfaction, while Mazzarola et al. (2001) in his study describes it as an important 

non-formal channel of advertisement and promotion of available services. Additionally, when referring to an 

international level, graduates who have studied in institutions abroad can operate as ambassadors to their 

homelands attracting future students through their WoMC (Rajab et al., 2011). 

Word of Mouth Communication has been approached among others as an element of course experience or 

course satisfaction surveys described as word of mouth intentions which are positive or negative. When applying 

a more «consumerist» approach to education services, a significant parameter as an outcome of studies 

measuring students’ satisfaction can be the positive or negative word of mouth intention and its measurement as 

a tool among others for the sustainability and further evolution of a course or a university. (Parasuraman, Berry, 

and Zeithaml, 1988, Cronin & Taylor, 1992). Furthermore, detecting any dissatisfaction in the provision of an 

educational service can be of equal importance: it can help managers to formulate and implement actions for the 

maintenance and the improvement of its quality (Rajab et al., 2011).  

Harvis and Voyer (2000) have highlighted that satisfaction is a major key to service users’ retention and 

formulation of a positive WoMC when referring to services including education. Concerning the quality 

dimension of the offered curricula, Arambewela et al. (2006) emphasise that exploring procedures for the 

adoption of positive WoMC through students’ satisfaction measurements, can help a University to maintain a 

competitive position and benefit from that, by improving the institutions’ image and by meeting the challenge of 

student expectations for studies of high quality. On the other hand, students with a negative WoMC may 

negatively affect the image of the educational service provider resulting in a loss of custom. Summarily, it could 

be supported that WoMC along with past experiences and marketing activities of a HEI (Ivy, 2001, Cubillo, 

Sánchez, and Cerviño, 2006) formulate prospective students’ opinion about the image of a HEI. Numerous 

studies in the context of course satisfaction survey have also highlighted the potential impact of students’ 

positive WoMC toward friends and relatives in attracting future candidates (Guolla, 1999, Wiers-Jenssen, 

Stensaker, and Grogaard, 2002, Mavondo, Tsarenko, and Gabbott, 2004, C. Schertzer & S. Schertzer, 2004, 

Marzo-Navarro, Pedraja-Iglesias, and Rivera-Torres, 2005a, 2005b, Helgesen & Nesset, 2007, Gruber, Reppel, 

and Voss, 2010) but also, more importantly, that tracking factors leading to positive WoMC can provide 

guidance to HE Institutions to meet their expectations for quality studies.  

Taking into account that satisfaction of graduates is a complex notion (Hartman & Schmidt, 1995, Rhodes & 

Nevill, 2004, Di Biase, 2004, Richardson, 2005, Garcõa-Aracil, 2009, Kotsifos, Alegakis, and Philalithis, 2012), 

and the interactions between satisfaction and WoMC, the same complexity applies when investigating factors 

affecting WoMC of former students.As previously mentioned above, WoMC is proved to be extremely 

influential in the intangible service of education (Bruce & Edgington, 2008, Moogan, 2011) thus, exploring 

correlations between course experience satisfaction and WoMC can provide course managers with valuable data 

regarding improvements on course quality, curricula content and meeting students expectations and qualification 

needs. In other words it is possible to use this perception of service literature as a “tool” which in combination 
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with other course parameters and research findings may operate as an indicator of course perceived quality by 

former users.  

The aim of the present article is to explore which variables affect the formulation of positive or negative WoMC 

among Master graduates of Greek Health Management Programmes. As a part of an extended study on Master 

Graduates’ satisfaction, it is explored here whether course experience satisfaction or any other characteristics of 

graduates actually affect their intention for positive recommendation. Two questions were investigated. Firstly, 

do satisfied graduates from Greek Health Management Master Programs adopt positive WoMC towards the 

course they have attended? Secondly, if so, are there any other specific demographic, vocational or educational 

characteristics, attitudes or status of the graduates in question which can affect their positive or negative WoMC 

after graduation? 

2. Methodology 

2.1 Population and Sample of the Survey 

The previous article focused upon satisfaction issues of graduates from three different Health Management 

Masters, regarding demographics (Kotsifos et al., 2012). The Masters have been organized by three Greek Public 

Universities, specifically the University of Crete (UoC), the National and “Kapodestrian” University of Athens 

(NKUA) and the University of Piraeus (UoP). 

Three hundred twenty (320) Master graduates, academic years of admission 2003-2007 who had completed their 

studies by the time of the survey comprised the population of the study. Graduates’ contact details were retrieved 

from each Masters’ secretariat and they were reached either by e-mail message or by phone to fill the 

questionnaire. A total of 162 valid questionnaires were filled electronically or through phone interviewing 

(50.6% response rate) by graduates.  

2.2 The Questionnaire 

The survey tool has been formulated and tested to measure satisfaction, on the basis of previous international 

experience on the subject and mainly based upon: 

1) the British National Student Survey (NSS); 

2) the Postgraduate Taught Experience Survey (PTES) of Great Britain; and 

3) the Postgraduate Research Experience Questionnaire (PREQ) of Australia. 

The questionnaire is divided into three parts. The first part regards demographic, occupational and educational 

background data. The second part consists of 36 statements, investigating studying aspects (mainly satisfaction) 

and the third part includes 19 questions and statements about academic development, career and employment 

status of participating graduates. A five point Likert scale (1=definitely disagree, 2=mostly disagree, 3=neither 

agree nor disagree 4=mostly agree, 5=definitely agree) is applied to declare the graduates’ level of agreement on 

the statements of the second part and some of the statements of the third part. 

The latter part of the questionnaire includes a crucial question associated with WoMC, “whether or not you 

would recommend the Master Program to a friend or a relative”. This question is used as a dependent variable 

in the current research.  

2.3 Statistics and Data Analysis 

Counts and proportions were expressed in the form of n (n%), while continuous variables were expressed as 

mean (standard deviation).  

Crude and adjusted odd ratios (ORs) were estimated using simple and multiple logistic regression models 

respectively. Intention for positive recommendation of the Master degree was associated with an initial dataset of 

demographic variables (age, sex, and marital status), educational status and background (first degree obtained, 

University degree, other Master/PhD, Master Program followed), working status (before and after graduation, 

private or public sector, type of contract, work consistency with Master/PhD, looking for work/seeking work), 

income increase and total satisfaction score using simple logistic regression models.  

Multivariate analyses of intention for positive recommendation of the Master degree was examined by both enter 

and backward selection multiple regression models. The initial dataset of independent variables include those 

which result in p-values less than 0.200 from simple logistic models. The mentioned dataset includes sex, age, 

marital status, first degree obtained, work consistency first degree, work consistency Master/PhD, University or 

Technical Institution Degree, looking for a job/seeking work and Satisfaction Total Score. IBM SPSS Statistics 

20.0 was used for analysis and a level of significance was set at 0.05. 
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3. Results 

Characteristics of the sample and description of work status are presented below in Table 1. 

 

Table 1. Demographics, work and study characteristics of participants in the survey. 

Sex N (%) Marital Status N (%) 

Female 105 (64.8%) Married 45 (27.8%) 

Male 57 (35.2%) Not Married 115 (71.0%) 

Specialty    

Doctor 22 (13.6%) Health Administrators 10 (6.2%) 

Nurse 46 (28.6%) Administration and Finance 44 (27.2%) 

Paramedical 14 (8.7%) Social and Political Sciences 11 (6.8%) 

Other 14 (8.6%)   

Work before Master 

DEGREE 

 Work after Master DEGREE  

Yes 133 (82.1%) Yes 156 (96.3%) 

No 29 (17.9%) No 6 (3.7%) 

First Degree from  ALREADY HOLD a 

Master/PhD 

 

University 100 (61.7%) Yes 19 (11.7%) 

Technical Institute 59 (36.4%) No 143 (88.3%) 

Looking for work  Income increase after Graduation  

Yes 50 (30.9%) Raise 72 (44.4%) 

No 112 (69.1%) Stable/Decrease 83 (51.2%) 

 

It can be seen that females outnumber males (64.8% vs 35.2%). Among participants, concerning first degree, 82 

(50.9%) were in the category of Health Services and 65 (37.2%) were graduates of Social and Economic 

Sciences. The majority (133 participants- 82.1%) already had a job (91 in the public sector, while only 4 are part 

time – data in parenthesis not in Table). A significant percentage of the questioned Master graduates (50 

persons- 30.9%) were unemployed or looking for a job/seeking work at the time of the current research. 

 

Table 2. Estimation of crude odd’s ratio (OR) for proposing the Master degree 

  

Agree N (%) 

(n=142) 

OR 

95% C.I. OR 

P  Lower Upper 

Male (n=57) 47 (82.5%) 0.49 0.19 1.27 0.144 

Age (1 year increase) 33.5 (6.6) 1.06 0.97 1.15 0.196 

Married (45) 42 (93.3%) 2.43 0.68 8.73 0.174 

First degree obtained      

Nurse (46) 42 (91.3%) 1.70 0.54 5.38 0.369 

Paramedic(14) 14 (100.0%) NE NE NE NE 

Health Administration (10) 9 (90.0%) 1.30 0.16 10.81 0.811 

Administration and Finance (44) 35 (79.5%) 0.40 0.15 1.05 0.064 

Social and Political Sciences (11) 10 (90.9%) 1.45 0.18 11.98 0.730 
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Other Specialty (14) 14 (100.0%) NE NE NE NE 

Work before (133) 116 (87.2%) 0.79 0.21 2.89 0.718 

private Sector (63) 54 (85.7%) 0.86 0.31 2.38 0.768 

indefinite contract (86) 76 (88.4%) 1.63 0.54 4.90 0.385 

full time (114) 99 (86.8%) 0.55 0.07 4.54 0.579 

work consistency Degree (110) 98 (89.1%) 2.27 0.71 7.22 0.166 

work consistency Master/PhD (66) 66 (90.4%) 1.96 0.70 5.53 0.201 

Work after graduation (156) 136 (87.2%) NE NE NE NE 

private Sector (62) 53 (85.5%) 0.81 0.31 2.09 0.662 

indefinite contract (123) 110 (89.4%) 2.12 0.61 7.29 0.235 

full time (144) 126 (87.5%) NE NE NE NE 

work consistency Degree (139) 123 (88.5%) 2.37 0.69 8.14 0.172 

work consistency Master/PhD (106) 92 (86.0%) 0.90 0.32 2.49 0.833 

Increase income (72) 64 (88.9%) 1.35 0.52 3.52 0.536 

University Degree (100) 84 (84.0%) 0.38 0.12 1.20 0.100 

Other Master/PhD (19) 17 (89.5%) 1.22 0.26 5.75 0.798 

Yes Seeking work (50) 40 (80.0%) 0.39 0.15 1.01 0.053 

Master Program UoP (89) 85 (95.5%) 1.0    

Master Program NKUA (53) 46 (86.8%) 0.89 0.33 2.38 0.816 

Master Program UoC (20) 20 (100.0%) NE * NE NE NE 

Satisfaction Total Score 134.7 (18.3) 1.09 1.05 1.13 <0.001 

* NE : Not estimated  

 

Each of the variables presented in Table 2 have been checked for association with WoMC. Odd’s ratios (OR’s) 

with 95%CI were used for estimating the previously mentioned associations. Satisfaction Total Score variable, 

1.09 (10.5-1.13), is presenting association with WoMC (p< 0.05). At 0.100 level “Seeking Work” has a tendency 

for negative effect 0.39 (0.15-1.01) on WoMC, and the existence of a University degree 0.38 (0.12-1.20) —as 

opposed to a Technical University degree. Other variables presenting association at 0.100 levels with WoMC is 

the degree of administration and finance departments 0.40 (0.15-1.05).  

Variables which present a p<0.200 in Table 2, were included in the final multiple logistic model with enter 

(Model 1) and backward (Model 2) selection.  

 

Table 3. Estimation of odd’s ratio (OR) for proposing the Master Program based on enter (Model 1) and 

backward (Model 2) multiple logistic regression 

Model 1    95% CI 

  p OR Lower Upper 

 Male 0.799 0.80 0.14 4.59 

 Age 0.449 0.93 0.79 1.11 

 Marital Status=Married 0.675 0.65 0.08 4.97 

 Degree of Administration and Finance 0.281 0.37 0.06 2.27 

 Work consistency Degree (Before Master) 0.995 1.01 0.09 11.46 

 Work consistency PhD/Master 0.600 1.67 0.25 11.21 

 Work consistency Degree (After Master) 0.427 0.27 0.01 7.02 

 University Degree 0.436 0.42 0.05 3.72 
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 Seeking Work / Looking for a Job 0.023 0.06 0.01 0.68 

 Satisfaction Total Score <0.001 1.13 1.06 1.21 

    95% CI 

Model 

2*  
 p 

OR Lower Upper 

 Seeking Work / Looking for a Job 0.012 0.12 0.02 0.63 

 Satisfaction Total Score <0,001 1.11 1.06 1.17 

* Initial dataset of variables were: sex, age, marital status, first degree, work consistency degree (before and after 

the Master degree), work consistency Master, University Degree, Looking For a Job/Seeking Work, Satisfaction 

Total Score. 

 

Both approaches shown in Table 3, conclude that Total Satisfaction score has a positive effect on proposing the 

Master Program (OR: 1.11, 95%CI: 1.06-1.17), while being unemployed or looking for a job/seeking work has a 

negative impact (OR: 0.12, 95%CI: 0.02-0.63) as shown from the backward selection model. 

4. Discussion  

Students’ and graduates’ Word of Mouth intention about the course they have attended to others is one of the 

parameters explored in various studies. It often constitutes an element of surveys either on course experience 

satisfaction or on course selection processes adopted by prospective students (Moogan et al., 1999, Ivy, 2001, 

Cubillo et al., 2006, Arambewela et al., 2006) It can be formulated as a statement or a question about their 

willingness to recommend the course to others. Furthermore, useful conclusions can be extracted when 

correlating their intention with demographic, educational, vocational and satisfaction characteristics contributing 

both to the sustainability of institutions and in quality amendment of the provided course.  

It is the first time that Greek graduates have been surveyed concerning their intention for positive WoMC. Word 

of Mouth Communication (WoMC) of Master graduates was investigated regarding satisfaction of the course 

and how different variables of academic and educational quality affect it. Word of Mouth Communication is 

described as an element of consumerist services studies, thus it was approached under the prism that students and 

graduates are mostly partners more than clients of Universities (Clayson & Haley, 2005, Gruber et al., 2010). 

This applies to Greek Masters that are organized by small or medium sized Institutions, compared to the global 

education environment, offering yearly one or two classes of twenty to twenty five students. In terms of available 

welfare facilities and infrastructure there is not actually the concept of “campus” while most modules are 

delivered in Greek. Master costs are totally or partially subsidized by state funds and European grants supporting 

the public character of education in Greece (Master students from University of Piraeus pay fees). Another 

deficit concerns the lack of established alumni networks that deprives mutual communication between graduates 

and institutions which could be beneficial both in terms of employability and the career achievement of former 

students. Based on the above elements one could conclude that until present the Greek Masters operate in a 

protected environment far from international competition and this can be reflected among other matters by the 

absence of foreigner students joining them. Nevertheless it is believed that the competencies of the available 

research and academic staff along with the current curriculum structure, after selected additions, could 

potentially formulate Master courses of international interest.  

Both students and universities are responsible for the experience of learning in terms of quality and satisfaction. 

Therefore interaction and satisfaction measurements are the means for receiving feedback from the service users 

and to find deficiencies but also to take action and to meet the current and forthcoming educational needs of 

students. Furthermore, educational services of high quality lead to quality graduates and this indirectly gives a 

positive impact on HEIs (Rajab et al., 2011). 

The results revealed that overall satisfied Health Management Master Graduates of Greek universities with 

positive perceptions towards the educational service they have used, subsequently adopt positive WoMC. 

Findings about the first question that was surveyed, agree with previous research where results confirm that high 

quality in educational services and satisfaction as a concept affect positive WoMC intention (DeRuyter, Bloemer, 

and Pascal, 1997, Zins, 2001, Jiewanto et al., 2012) and as a consequence satisfied students and graduates can 

attract new students through their positive WoMC (Wiers-Jenssen et al., 2002, Mavondo et al., 2004, C. 

Schertzer & S. Schertzer, 2004, Marzo-Navarro et al., 2005a, 2005b, Helgesen & Nesset, 2007). Perceived 

satisfaction and quality, which in literature are often used as synonymous, (Bitner & Hubert, 1994, Cronin, 
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Brady, and Hult, 2000) increase student positive WoMC intention which is beneficial for the sustainability of 

Higher Education Institutions (Jiewanto et al., 2012). As Guolla (1999) claimed highly satisfied students would 

engage in positive WoMC such as recommending the Institution or the course and concerning fiscal extension 

this proposal can be directly related to fundraising (Elliott & Shin, 2002, Gruber et al., 2010).  

An interesting research finding about the influence of unemployment and insecure vocational status on adopting 

negative WoMC derived after exploring the second research question posed. The research agrees with previous 

studies where unfulfilled personal expectations of vocational rehabilitation and evolution can lead to a sense of 

dissatisfaction and formulate negative WoMC towards a course. Since the marketability of degrees is of vital 

importance to prospective students (Arambewela et al., 2006), employability after graduation formulates positive 

or negative WoMC affecting the fame and the image of an Institution. Interpreting the results, it can be assumed 

that employment prospects for the Master graduates surveyed remain to a great degree poor though comparing to 

their expectations. 

Postgraduate students invest time and funds, to ameliorate among other factors their future career prospects. 

Therefore they comment negatively to others regarding the Master course they selected if they are unemployed 

or remain in a stable employment position regarding their career after graduation. As Moogan (2011) has noticed, 

potential future career advancement is of major importance when deciding whether or not to continue studying at 

a postgraduate level, along with employment prospects when attending a course (Moogan, Baron, and Harris 

1999). Binsardi and Ekwulugo, (2003) and Cubillo et al., (2006) have also argued that employability prospects 

are an important factor in personal motivation for a candidate when selecting to attend a course. While 

approaching education as a service, the fulfillment of individual’s needs and expectations constitutes a core 

element leading to course satisfaction (Marra, 1989, Rajab et al., 2011). 

As far as is known, for the rest of the variables, association with word of mouth intention was checked and there 

are no comparable data or relative studies in Greece. However, findings of student surveys have indicated that 

career prospects after graduation and the links of the University with business (Tsinidou, Gerogiannis, and 

Fitsilis, 2010), the finding of a job relevant to the study field (Mousouli, Florou, Nikitopoulou, and Goudas, 

2003) and the fulfilment of career expectations (Kotivas, Tsipa, and Tsipas, 2005) are of major importance for 

Greek students regarding their course experience. There has been no further investigation on how these concepts 

affect their word of mouth intention.  

Care should be exercised when comparing the findings of the present study to others from institutions that 

operate at an international level or under a different educational context. As previously mentioned the Greek 

educational system has lots of specifics and operates under the surveillance of central state authorities and 

limited interaction with private sector strategies.  

4.1 Limitations of the Study 

One limitation of the present study is that the variable Total Experience Satisfaction which proved to be 

important for adopting positive WoMC is based on graduates self-reporting. Nevertheless, previous studies 

indicate that self-reports are indeed acceptable as a means of measuring satisfaction (Pike, 1996, Di Biase, 2004, 

Rhodes & Nevill, 2004, Richardson, 2005, Garcia-Aracil, 2009). Another limitation is that the perceptions were 

surveyed only of those who have successfully completed their Master degree. Care must be exercised when 

comparing current results with relevant surveys from the UK and Australian questionnaires (on which the current 

survey tool was based) since their graduates are usually questioned close to graduation time. Graduates were 

surveyed two to four years after graduation which may have an impact in the formulation of WoMC. However, 

this helps the research to have a better view regarding the utilization of skills and knowledge acquired by 

graduates in the market. Graduates have the time to test if the master course they attended ameliorated their 

career prospects and the chance to find the job they wanted. This way they adopt WoMC that corresponds to the 

real impact of the Master Degree and the qualifications acquired for their career, and not for the one they 

believed when they decided to attend it.  

5. Conclusion  

Satisfaction and career prospects are two crucial factors for the formulation of positive WoMC among Greek 

Master graduates. WoMC is important for an Institution to maintain its competitive position and to benefit from 

that by using it as an indicator to improve its course content. Furthermore findings of positive word of mouth 

intention can initially support the hypothesis that there is a match between students’ employment expectations 

and the overall curricula quality and design. 
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Greek Masters need to develop strategies that create a strong institutional reputation and confidence in the course 

quality they offer and to communicate it, amongst other ways, through alumni channels. Quality assurance is a 

secure path to remaining competitive in international educational market and its implementation will empower 

Greek HEIs to attract prospective international students, who are willing to pay fees for a service of high quality. 

The sustainability of the Institutions will depend to great extent on the adoption of procedures that can guarantee 

satisfied graduates, strong brand name, reputation and curricula quality. 

6. Implications for Action 

Stakeholders and interested parties in the Greek education system can utilize measurements on word of mouth 

referral of graduates as an effective recruitment instrument for Institutions and a valuable indicator. Under that 

perspective, they could act in two directions. Managers of each Greek Master course should survey the real skill 

and qualification needs of graduates in terms of employability. Results based on systematic recording of 

employability rates and satisfaction scores among graduates can be a first step for Greek HEIs to review and 

modernize their curricula.  

Additionally the establishment of alumni unions and the connection of HEIs with both private and public 

enterprises will empower the link between HEI management boards and the employment conditions outside the 

borders of a campus. It will provide a valuable update about present needs and future changes in the market 

concerning new skills and qualifications that HEIs should include in the offered curricula. Periodical interviews 

of graduates that have found a job should be of first priority, since they can act as valuable information sources 

and tools (Nemko, 2008, Moogan, 2011). HEIs can also communicate through the experiences of successful and 

satisfied graduates with future candidates to meet both their expectations and offer courses which lead to skill 

acquisition.  

Regarding course experience satisfaction measurements, the findings can be seen as a motive for the 

implementation of new assessment procedures by The Greek Quality Assurance and Accreditation system for 

Greek HE Institutions. The “Hellenic Quality Assurance Agency” for Higher Education has been established by 

No3374/2005 law relatively recently to implement course assessment procedures in HEIs. In terms of curricula 

reform as an outcome based on survey, results have demonstrated no significant progress so far. It mostly 

records aspects of academic quality by interviewing master participants during the courses. Only fragmentary 

evaluations of teaching and curriculum quality done by the students have so far been recorded in most of the 

Greek HEIs. Course evaluation stops after graduation meaning that career and employability changes of former 

students have not been tracked. It is here suggested that data collection and graduates surveys should continue, 

after students leave the Institution to join the market, through the use of a proper survey instrument. In other 

words, assessment procedures need to be enriched by new research fields relative to career evolution, vocational 

mobility and changes in the demands of employment.  

References  

Arambewela, R., Hall, J., & Zuhair, S. (2006). Postgraduate International Students from Asia: Factors 

Influencing Satisfaction. Journal of Marketing for Higher Education, 15(2), 105-127. 

http://dx.doi.org/10.1300/J050v15n02_05 

Arndt, J. (1967). Role of Product-Related Conversations in The Diffusion of a New Product. Journal of 

Marketing Research, 4, 291-295 

Bansal, H. S., & Voyer, P. A. (2000). Word-of-Mouth Processes Within a Services Purchase Decision Context. 

Journal of Service Research, 3(2), 166-177. http://dx.doi.org/10.1177/109467050032005 

Binsardi, A., & Ekwulugo, F. (2003). International marketing of British education: research on the students’ 

perception and the UK market penetration. Marketing Intelligence & Planning, 21(5), 318-327. 

http://dx.doi.org/10.1108/02634500310490265  

Bitner, M. J., & Hubert, A. R. (1994). Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality. In R.T. 

Rust, & R.L. Oliver (Eds), Service Quality: New Directions in Theory and Practice, (pp. 72-94). Sage 

Publications, Thousand Oaks, CA.  

Bruce, G., & Edgington, R. (2008). Factors influencing word-of-mouth recommendations by MBA students: an 

examination of school quality, educational outcomes and value of the MBA. Journal of Marketing for 

Higher Education, 18(1), 79-101. http://dx.doi.org/10.1080/08841240802100303 

Clayson, D. E., & Haley D. A. (2005). Marketing models in education: Students as customers, products, or 

partners. Marketing Education Review, 15(1), 1-10. 



www.ccsenet.org/ies International Education Studies Vol. 6, No. 7; 2013 

197 

 

Cronin, J. J., & Taylor, A. S. (1992). Measuring service quality: re-examination and extension. Journal of 

Marketing, 56(3), 56-68. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/1252296 

Cronin, J. J., Brady, K. M., & Hult, M. T. (2000). Assessing the effects of quality, value and customer 

satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2), 

193-218. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2 

Cubillo, J. M., Sánchez, J., & Cerviño, J. (2006). International students' decision-making process. International 

Journal of Educational Management, 20(2), 101–115. http://dx.doi.org/10.1108/09513540610646091 

Dabholkar, P., Thorpe, D. I., & Rentz, J. Q. (1996). A Measure of Service Quality for Retail Stores. Journal of 

the Academy of Marketing Science, 24(1), 3-16. http://dx.doi.org/10.1007/BF02893933 

De Ruyter, K., Bloemer, J., & Pascal, P. (1997). Merging Service Quality and Service Satisfaction: an Empirical 

Test of an Integrative Model. Journal of Economic Psychology, 18(4), 187-406. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0167-4870(97)00014-7 

Di Biase, D. (2004). The impact of increasing enrolment on faculty workload and student satisfaction over time. 

Journal of Asynchronous Learning Networks, 8(2), 45-60  

Elliott, K. M., & Shin, D. (2002). Student Satisfaction: An Alternative Approach to Assessing this Important 

Concept. Journal of Higher Education Policy and Management, 24(2), 197-209. 

http://dx.doi.org/10.1080/1360080022000013518 

Garcia-Aracil, A. (2009). European graduates’ level of satisfaction with higher education. Higher Education, 

57(1) 1-21. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-008-9121-9 

Gruber, T., Reppel, A., & Voss, R. (2010). Understanding the characteristics of effective professors: the student's 

perspective. Journal of Marketing for Higher Education, 20(2), 175-190. 

http://dx.doi.org/10.1080/08841241.2010.526356 

Guolla, M. (1999). Assessing the teaching quality to student satisfaction relationship: Applied Customer 

satisfaction research in the classroom. Journal of Marketing Theory and Practice, 7(3), 87-97. 

Hartman, E. D., & Schmidt, L. S. (1995). Understanding student/alumni satisfaction from a consumer’s 

perspective: the effects of institutional performance and program outcomes. Research in Higher Education, 

36(2), 197-217. http://dx.doi.org/10.1007/BF02207788 

Harvis, B., & Voyer, P. A. (2000). Word of Mouth processes within a services purchase decision context. 

Journal of Service Research, 3(2), 166-177. http://dx.doi.org/10.1177/109467050032005 

Helgesen, Ø., & Nesset, E. (2007). What accounts for students’ loyalty? Some field study evidence. 

International Journal of Educational Management, 21(2), 126-143. 

http://dx.doi.org/10.1108/09513540710729926 

Ivy, J. (2001). Higher education institution image: a correspondence analysis approach. The International 

Journal of Educational Management, 15(6), 276-282. http://dx.doi.org/10.1108/09513540110401484 

Ivy, J. (2008). A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing. International Journal of 

Educational Management, 22(4), 288-99. http://dx.doi.org/10.1108/09513540810875635 

Jiewanto, A., Laurens, C., & Nelloh, L. (2012). Influence of Service Quality, University Image, and Student 

Satisfaction toward WOM Intention: A Case Study on Universitas Pelita Harapan Surabaya. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 40, 16–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.155 

Kotivas, K., Tsipa, M., & Tsipas, D. (2005). The development and implementation of a pilot internal evaluation 

procedure for postgraduate engineering courses. World Transactions on Engineering and Technology 

Education, 4(1), 83-86. 

Kotsifos, V., Alegakis, A., & Philalithis, A. (2012). Health care management courses in Greek universities: A 

first attempt to establish factors affecting satisfaction. Quality Assurance in Education, 20(2), 139–152. 

http://dx.doi.org/10.1108/09684881211219389 

Marra, T. R. (1989). Improved Customer Care and Service. New York,NY: McGraw-Hill. 

Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M., & Rivera-Torres, M. P. (2005a). Measuring customer satisfaction in 

summer courses. Quality Assurance in Education, 13(1), 53–65. 

http://dx.doi.org/10.1108/09684880510578650 



www.ccsenet.org/ies International Education Studies Vol. 6, No. 7; 2013 

198 

 

Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M., & Rivera-Torres, M. P. (2005b). A new management element for 

universities: Satisfaction with the offered courses. International Journal of Educational Management, 19(6), 

505–526. http://dx.doi.org/10.1108/09513540510617454 

Mavondo, F. T., Tsarenko, Y., & Gabbott, M. (2004). International and local student satisfaction: Resources and 

capabilities perspective. Journal of Marketing for Higher Education, 14(1), 41–60. 

http://dx.doi.org/10.1300/J050v14n01_03 

Mazzarola, T., Soutarb, G. N., & Theina, V. (2001).Critical Success Factors in the Marketing of an Educational 

Institution: A Comparison of Institutional and Student Perspectives. Journal of Marketing for Higher 

Education, 10(2), 39-57. http://dx.doi.org/10.1300/J050v10n02_04 

Moogan, Y. J. (2011). Can a higher education institution's marketing strategy improve the student-institution 

match? International Journal of Educational Management, 25(6), 570–589. 

http://dx.doi.org/10.1108/09513541111159068 

Moogan, Y. J., Baron, S., & Harris, K. (1999). Decision Making Behavior of potential Higher Education 

Students. Higher Education Quarterly, 53(3), 211-228. http://dx.doi.org/10.1111/1468-2273.00127 

Mousouli, M., Florou, S., Nikitopoulou, C., & Goudas, M. (2004). Evaluation of Physical Education and Sport 

Sciences Students’ Satisfaction with their Studies. Inquiries in Sport & Physical Education, 2(1), 73-80 (in 

Greek). 

Murray, K. B. (1991). A Test of Service Marketing Theory: Consumer Information Acquisition Activities. 

Journal of Marketing, 55(1), 10-15. 

Murray, K. B., & Schlacter, J. L. (1990). The Impact of Services versus Goods on Consumers’ Assessment of 

Perceived Risk and Variability. Journal of the Academy of Marketing Science, 18(1), 51-65. 

Naik, C.N.K., Gantasala S. B., & Prabhakar, G. V. (2010). (SERVQUAL), Customer Satisfaction and Behavioral 

Intentions in Retailing. European Journal of Social Sciences, 17(2), 200-213. 

Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring 

consumer perceptions of services quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40. 

Pike, G. R. (1996). Limitations of using students’ self reports of academic development as proxies for traditional 

achievement measures. Research in Higher Education, 37(1), 89–114. 

http://dx.doi.org/10.1007/BF01680043 

Rajab, A., Panatik, S. A, Rahman, A., Rahman, H. A., Shaari, R., & Saat, M. (2011). Service Quality in a 

Research University: A Post-Graduate Perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 

1830–1838. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.431 

Rhodes, C., & Nevill, A. (2004). Academic and social integration in higher education: a survey of satisfaction 

and dissatisfaction within a first-year education studies cohort at a new university. Journal of Further and 

Higher Education, 28(2), 179-93. http://dx.doi.org/10.1080/0309877042000206741 

Richardson, T. E. J. (2005). Instruments for obtaining student feedback: a review of the literature. Assessment 

and Evaluation in Higher Education, 30(4), 387-415. http://dx.doi.org/10.1080/02602930500099193 

Schertzer, C. B., & Schertzer, S. M. B. (2004). Student satisfaction and retention: A conceptual model. Journal 

of Marketing for Higher Education, 14(1), 79-91. http://dx.doi.org/10.1300/J050v14n01_05 

Spreng, R. A., & Mackoy, R. D. (1996). An Empirical Examination of a Model of Perceived Service Quality and 

Satisfaction. Journal of Retailing, 72(2), 201-214. 

Tsinidou, M., Gerogiannis, V., & Fitsilis, P. (2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher 

education: an empirical study. Quality Assurance in Education, 18(3), 227-244. 

http://dx.doi.org/10.1108/09684881011058669 

Wiers-Jenssen, J., Stensaker, B., & Grogaard, J. B. (2002). Student satisfaction: Towards an empirical 

deconstruction of the concept. Quality in Higher Education, 8(2), 183–195. 

http://dx.doi.org/10.1080/1353832022000004377 

Zeithaml, V. A. (1981). How Consumer Evaluation Processes Differ between Goods and Services. In J. H. 

Donnelly, & W. R. George, (Eds.) Marketing of Services (pp. 186-90). American Marketing Association, 

Chicago IL.  



www.ccsenet.org/ies International Education Studies Vol. 6, No. 7; 2013 

199 

 

Zins, A. H. (2001). Relative attitudes and commitment in customer loyalty models. International Journal of 

Service Industry Management, 12(3), 269-294. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005521 

 

Copyrights 

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. 

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 

license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). 


