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Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων 

 

Τα παρακάτω στοιχεία στηρίζονται σε τηλεφωνική έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 

15.01.2022 και 15.02.2022. Συνολικά απάντησαν 91 απόφοιτοι από τους συνολικά 93 

αποφοίτους του έτους 2019 (ημερομηνίες ορκωμοσίας 15.04.2019 και 28.11.2019). Το 

ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε εκ νέου το 2021 από την ΟΜΕΑ του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις κλειστού και 

ανοιχτού τύπου. Στόχος του ήταν όχι μόνο να αποτυπώσει την επαγγελματική κατάσταση 

ή και την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/φοιτητριών μετά την λήψη του πτυχίου, αλλά 

και να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για την βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος. Έτσι στο νέο ερωτηματολόγιο εκτός από ερωτήσεις που αφορούν τις σπουδές 

στο Τμήμα, την εργασιακή κατάσταση, τυχόν περαιτέρω σπουδές που κάνουν οι 

απόφοιτοι, ζητείται  και η άποψη τους σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών ενώ τους 

δίνεται και η δυνατότητα να κάνουν προτάσεις βελτίωσης του.  

 

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν συμφωνούν, με κάποιες ελάχιστες 

διαφοροποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω,  με τα συμπεράσματα της προηγούμενης 

έρευνας απορρόφησης αποφοίτων που διεξήχθη μεταξύ 15.01.2019 και 15.02.2019. Την 

έρευνα του 2019 θα βρείτε εδώ. 

 

Από τις απαντήσεις των αποφοίτων στην έρευνα του 2022 προκύπτουν τα εξής:  

o Σε σχέση με τις σπουδές στο Τμήμα (ερωτήσεις 1 έως 6): 

• Για το 74,7% των αποφοίτων το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ήταν η 

πρώτη επιλογή στις Πανελλήνιες. Μετά την αποφοίτηση η πλειοψηφία των φοιτητών, 

δηλαδή το 60,5%  δηλώνει ότι είναι πολύ ικανοποιημένη με τις σπουδές, ενώ αρκετά 

ικανοποιημένο δηλώνει το 30,8%. 

• Το 89% δηλώνει ότι το πτυχίο ήταν πολύ σημαντικό εφόδιο για την εύρεση εργασίας 

ενώ το 60,9% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο με το αντικείμενο της εργασίας του. 

Παρόμοιο είναι και το ποσοστό (63, 8%)  που είναι ικανοποιημένο  με τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες που απέκτησε στις σπουδές του. Η πλειονότητα δε των φοιτητών 

(79,2%) δηλώνει πολύ ικανοποιημένη με την επιστημονική κατάρτιση των 

διδασκόντων αλλά και την στήριξη που έλαβε  (77%) από τους διδάσκοντες κατά την 

διάρκεια των σπουδών.  

o Σε σχέση με τυχόν περαιτέρω σπουδές (ερωτήσεις 7 έως 12) 

• Το 52% δηλώνει ότι μετά την αποφοίτηση του συνέχισε/συνεχίζει με  μεταπτυχιακές 

σπουδές. Από αυτούς δηλώσαν ότι έκαναν ή κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές το 57,8% 

δηλώνει οι μεταπτυχιακές του σπουδές του είναι σε συναφές επιστημονικό πεδίο με 

εκείνο του πτυχίου. Από αυτούς που συνεχίζουν τις σπουδές τους το 68,!% συνεχίζει 

τις σπουδές του στην Ελλάδα και το 31, 9% στο εξωτερικό. 

o Σε σχέση με την εργασιακή τους κατάσταση (ερωτήσεις 13-23) : 

• Το 89% δηλώνει ότι το πτυχίο ήταν πολύ σημαντικό εφόδιο για την εύρεση εργασίας 

http://www.gs.uoa.gr/fileadmin/gs.uoa.gr/uploads/PDF/apofoitoi_parartima_2019.pdf
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ενώ το 60,9% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο με το αντικείμενο της εργασίας του. 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων και συγκεκριμένα το 82,4%  βρήκαν 

δουλειά είτε πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, είτε μέσα σε έξι μήνες 

από τότε που αποφοίτησαν, ενώ αρχές του 2022, τρία χρόνια δηλαδή μετά την 

αποφοίτηση του το 95,6% δηλώνει ότι εργάζεται , 10% δηλαδή παραπάνω από ότι 

στην έρευνα του 2019, στο πλαίσιο της οποίας το 85% δήλωσε εργάζεται τρία χρόνια 

μετά την λήψη του πτυχίου.  

• Από αυτούς που εργάζονται το 64,8% έχει αντικείμενο εργασίας σχετικό με 

αντικείμενο των σπουδών του. Λίγο παραπάνω από τους μισούς αποφοίτους (52%) 

δηλώνουν ότι διδάσκουν γερμανικό –  ποσοστό αρκετά μικρότερο σε σχέση με την 

προηγούμενη έρευνα του 2019  – ενώ ως υπάλληλοι γραφείου εργάζονται το 27.6% 

των αποφοίτων, ενώ σε μικρότερο ποσοστό εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 

στον τουρισμό, σε εκδοτικούς οίκους κτλ.   

• Η πλειονότητα των αποφοίτων εργάζεται στην Ελλάδα, ενώ το 11,8% εργάζεται στο 

εξωτερικό στην Γερμανία, στην Ελβετία, στην Κύπρο και αλλού. 

o Σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (ερωτήσεις 24-32) : 

• Το 73,6% δηλώνει ότι υπάρχουν τομείς που χρειάζονται βελτίωση, ενώ το 26,4% των 

αποφοίτων δεν θεωρούν ότι το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος χρήζει βελτίωσης. 

Στην ερώτηση ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωσης το 41,8% ζητά την ενίσχυση της 

πρακτικής άσκησης και το 37,3% την ενίσχυσή της γλωσσομάθειας, ενώ σε μικρότερα 

ποσοστά ζητείται η ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικές 

δραστηριότητες  και η ενίσχυση προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας.  

• Η μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων και συγκεκριμένα το 92,3% θα συμβούλευε 

κάποιον νέο/ νέα να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία στο Τμήμα μας. Οι λόγοι που 

αναφέρονται είναι ποικίλοι (τις απαντήσεις θα βρείτε στην σελ. 14), αλλά θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν στο ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος βρίσκουν εύκολα 

δουλειά και ότι το περιεχόμενο των σπουδών τους είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ 

παράλληλα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

 

Ακολουθεί η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων. 
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15. Εάν εργάζεστε στο εξωτερικό, σε ποια χώρα εργάζεστε; 
10 Antworten 
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17. Χρησίμευσε το πτυχίο σας κατά την εύρεση εργασίας; 
91 Antworten 
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32. Πείτε μας εν συντομία για ποιο λόγο θα συμβουλεύατε κάποιο ή όχι να επιλέξει για τις 
σπουδές του το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας; 
 

• Εννοείται θα συμβούλευσα κάποιον να κάνει αυτές τις σπουδές, αν θέλει να μάθει 
πάρα πολύ καλά Γερμανικά. Αυτά τα πολύ καλά Γερμανικά που έμαθα, με 
βοήθησαν να ολοκληρώσω ένα Master για τον τουρισμό στην Γερμανία και να 
δουλεύω σήμερα στο Βερολίνο σε έναν μεγάλο τουριστικό οργανισμό 

• To πτυχίο από αυτό το Τμήμα σημαίνει γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση 

• Έχει ενδιαφέροντα μαθήματα και βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι 
βέβαια απαιτητικό, όποιος θέλει ένα εύκολο πτυχίο καλύτερα να μην διαλέξει το 
συγκεκριμένο το τμήμα.   

• Είναι μία καλή βάση για πολλά άλλα επαγγέλματα πέραν του καθηγητή. 

• Ανοίγει επαγγελματικούς δρόμους και στο εξωτερικό. 

• Το να ξέρεις καλά γερμανικά είναι εφόδιο για την αγορά εργασίας και στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 

• Χάρις στις σπουδές που έκανα αυτή τη στιγμή δουλεύω σε ένα παράρτημα μίας 
μεγάλης γερμανικής εταιρίας στην Ελλάδα στη γραμματεία. Έχω θέση ευθύνης και 
βέβαια και τις αντίστοιχες απολαβές. 



 14 

• Το τμήμα με τα εφόδια που προσφέρει ανταποκρίνεται στις δεδομένες συνθήκες 
και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας 

• Πολύ καλά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και πλούσιο πρόγραμμα σπουδών 

• Προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, αλλά θα ήθελα η πρακτική άσκηση θα έπρεπε να 
είναι περισσότερη 

• Είναι ένα Τμήμα που σε καλύπτει και  εργασιακά και μορφωτικά 

• Απέκτησα κατά την διάρκεια των σπουδών ανεκτίμητες γνώσεις, αλλά καλό θα ήταν 
το επίπεδο την εισαχθέντων να είναι πιο υψηλό, όσο αφορά τη γλώσσα, αλλά για 
αυτό δεν ευθύνεται το Τμήμα αλλά το πρόγραμμα διδασκαλίας στα δημόσια 
σχολεία 

• Η καλή μιας ξένης γλώσσας και  ειδικά της Γερμανικής είναι απολύτως απαραίτητη 
στην αγορά εργασίας σήμερα. 

• Ανεπιφύλακτα θα συνιστούσα τις σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας. 
Εμένα μου άρεσαν τα Γερμανικά και ειδικά η Γλωσσολογία και η Διδακτική, αλλά 
δεν ήθελα να διδάσκω. Βρήκα δουλειά σε έναν εκδοτικό οίκο που βγάζει διδακτικά 
βιβλία, τα οποία και επιμελούμαι. 

• Θα συμβούλευα τον καθένα που θέλει να μάθει πώς πρέπει να οργανώνει τις 
γνώσεις και να τις παρουσιάζει. Εγώ έκανα ένα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση 
Πολιτισμικών Μονάδων και ΄με τα πολύ καλά Γερμανικά που έμαθα και τη γνώση 
του γερμανικού Πολιτισμού έχω σήμερα μια πολύ καλή δουλειά. 

• Είναι μία σχολή που σου ανοίγει πολλούς  επαγγελματικούς ορίζοντες. Εγώ δεν 
ήθελα να γίνω καθηγήτρια γερμανικών και κατάφερα να βρω δουλειά σε μια 
εταιρεία εισαγωγών και είμαι πολύ ευτυχής για την θέση που έχω. Χωρίς καλά 
γερμανικά δεν θα την είχα  

• Είμαι λίγο απογοητευμένη, διότι δεν βρήκα δουλειά στον τομέα των σπουδών μου 
έως τώρα. Δουλεύω όμως σε μια μεγάλη εταιρεία και το ότι έχω πτυχίο 
πανεπιστημίου και ειδικά ότι ξέρω καλά γερμανικά έχει σημασία. 

• Γρήγορη και πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, το συγκεκριμένο πτυχίο έχει 
βαρύτητα στην αγορά εργασίας 

• Είναι σημαντικό το πτυχίο ενός ξενόγλωσσου Τμήματος, σε σχέση με απλές 
πιστοποιήσεις π.χ. του Goethe γιατί σου δίνει να εργαστείς στο εξωτερικό. 

• Είναι ένα πτυχίο, που σου ανοίγει πολλούς δρόμους τόσο για περαιτέρω σπουδές 
όσο και για εργασία. Εγώ δουλεύω τώρα ως μεταφράστρια σε μια εταιρεία π.χ. και 
είμαι γενικά ευχαριστημένος.  

• Είναι πολύ καλό Τμήμα, με πολύκαλούς καθηγητές. Θα ήθελα όμως να γίνεται 
ακόμα περισσότερη προφορική εξάσκηση. 

• Το Τμήμα προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές, που συγκρίνονται με το επίπεδο 
των Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το λέω γιατί κάνω το Μεταπτυχιακό μου τώρα 
στη Βιέννη. 

• Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε δημόσιο σχολείο σαν καθηγητής στην Αγγλία. Το πτυχίο 
μας δηλαδή έχει αντίκρισμα και στο εξωτερικό.  

• Αυτή τη στιγμή κάνω το διδακτορικό μου με υποτροφία στη Γερμανία και οφείλω να 
πω, ότι το Τμήμα με προετοίμασε απόλυτα γι' αυτό. 

• Θεωρώ ότι οι σπουδές είναι πολύ καλές, έκανα αμέσως μετά και ένα μεταπτυχιακό 
στη Διερμηνεία και Μετάφραση. Οπότε θα συμβουλεύα σε όποιον που θέλει να 
μάθει πολύ καλά Γερμανικά, να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία 
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• Τα Γερμανικά έχουν μεγάλη ζήτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει κάποιος 
δουλειά 

• Εννοείται θα συμβούλευα σε όποιον του αρέσουν τα Γερμανικά να σπουδάσει 
Γερμανική Φιλολογία. Εγώ δουλεύω τώρα σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ελβετία και 
διδάσκω Γερμανικά σε μετανάστες. Χάρη στις πολύ καλές σπουδές που έκανα, έχω 
αυτή την ευκαιρία. 

• Βεβαίως θα συμβούλευα κάποιον να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία. Δίνει τις 
βάσεις και τις γνώσεις για να εξελιχθεί κάποιος και επιστημονικά και 
επαγγελματικά. Προσωπικά έκανα ένα μεταπτυχιακό στις μουσειακές σπουδές στη 
Γερμανία και δουλεύω τώρα εκεί. 

• Χωρίς δεύτερη σκέψη θα συμβούλευα κάποιον που μαθαίνει γερμανικά να 
σπουδάσει γερμανική φιλολογία. Εγώ βρήκα αμέσως δουλειά σε ένα εκδοτικό οίκο, 
όπου δουλεύω ακόμα.  

• Οι λόγοι, που θα συμβούλευα οποιονδήποτε να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία, 
είναι ότι μπορεί να κάνει επαγγελματικά ό,τι θέλει αρκεί να έχει σχέση με τα 
Γερμανικά. Π.χ. εγώ αφού τελείωσα τις σπουδές μου, έκανα ένα μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα για τη διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων και αυτή τη 
στιγμή δουλεύω στην Κύπρο σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και είμαι πολύ 
ευχαριστημένος με τη δουλειά μου 
 


