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1. Στόχος 
 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών» µε 
επιστηµονικώς υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Φ. Μπατσαλιά, θεωρήθηκε ως ένα αναγκαίο 
κριτήριο για την όποια αναµόρφωση του υφιστάµενου Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΠΣ) η άποψη των ήδη πτυχιούχων του Τµήµατός µας. 
Βασική προϋπόθεση ενός ΠΠΣ είναι η κοινά αποδεκτή θέση, ότι θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
τόσο σε επιστηµονικά κριτήρια, όσο όµως και στις ανάγκες των φοιτητών. Επειδή, κατά 
τεκµήριο, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ο φοιτητής έχει την εποπτεία για τα 
προσφερόµενα µαθήµατα και επειδή µετά την αποφοίτηση δεν συντρέχουν πλέον ανασταλτικοί 
παράγοντες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που του προσφέρθηκε (όπως φόβος 
για τυχόν επιπτώσεις σε περίπτωση αρνητικών κρίσεων), κρίναµε απαραίτητη την άντληση 
στοιχείων και απόψεων από πτυχιούχους του Τµήµατός µας. Ένας επιπρόσθετος λόγος για την 
επιλογή µας αυτή, έγκειται στο γεγονός ότι οι πτυχιούχοι βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας 
και εκεί διαπιστώνουν στην πράξη, κατά πόσον το περιεχόµενο των σπουδών τους αφενός 
συµβάλλει στην εύρεση δουλειάς και αφετέρου παρέχει εκείνα τα εφόδια, ώστε να 
ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. 
  

 
2. Μεθοδολογία 
 
Επιλέξαµε για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου την διεξαγωγή εµπειρικής έρευνας µέσω 
ερωτηµατολογίου. 
Για να αποφευχθεί τυχόν επίδραση από τον συνεντευκτή, επιλέξαµε την κατ΄ οίκον ταχυδροµική 
αποστολή, εσωκλείοντας τόσο προπληρωµένο απαντητικό φάκελο, όσο και συνοδευτική 
επιστολή, µε την οποία ενηµερώναµε για τους στόχους µας. Η ανωνυµία των απαντήσεων 
εξασφαλίστηκε, καθώς δεν υπήρχε ούτε στο ερωτηµατολόγιο, ούτε και στον απαντητικό φάκελο 
κάποια ένδειξη που να αποκαλύπτει την ταυτότητα του ερωτώµενου. 
Με δεδοµένου ότι κάθε χρόνο αποφοιτούν από το Τµήµα µας περίπου 100 άτοµα (εισάγονται 
περίπου 130) απευθυνθήκαµε σε 288 αποφοίτους, στατιστικά επαρκής αριθµός για τη διεξαγωγή 
αξιόπιστων συµπερασµάτων. 
 
Τα ερωτηµατολόγια περιελάµβαναν  

• ερωτήσεις κλειστού τύπου για ζητήµατα που αφορούν 
1. το παρόν εργασιακό καθεστώς, 
2. το έτος αποφοίτησης, 
3. τον βαθµό πτυχίου, 
4. τον βαθµό της διπλωµατικής εργασίας, 
5. την βαθµολογία στις Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις (Γερµανοµάθεια), 
6. το εάν και σε ποιον επιστηµονικό τοµέα επέλεξαν αυξηµένο αριθµό µαθηµάτων, 

• 52 προτάσεις προς αξιολόγηση βάσει επταβάθµιας κλίµακας, όπου 1=δε συµφωνώ 
καθόλου και 7=συµφωνώ απολύτως, και οι οποίες αφορούν στη διερεύνηση 
1. των κατά την άποψη των ερωτώµενων καθοριστικών στοιχείων που συµβάλλουν 

στην εξεύρεση εργασίας, 
2. της άποψης των ερωτώµενων τόσο για το περιεχόµενο των µαθηµάτων, όσο και για 

τον τρόπο διδασκαλίας και το διδακτικό προσωπικό, 
3. της στάσης των ερωτώµενων απέναντι σε ενδεχόµενες αλλαγές του υφιστάµενου 

Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών και 
• µια ανοιχτού τύπου ερώτηση, τέλος, όπου οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να εκφράσουν όλα 

όσα κατά την άποψή τους δεν περιελάµβανε το ανωτέρω ερωτηµατολόγιο.   



 
Η µαζική αποστολή των ερωτηµατολογίων µε το συνοδευτικό γράµµα και τον απαντητικό 
φάκελο έγινε στις 30-3-2004. 
Μέσα σε έναν µήνα λάβαµε 77 απαντητικούς φακέλους µε συµπληρωµένα τα ερωτηµατολόγια, 
στατιστικά ικανός αριθµός για τη διεξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Επιστολές που 
έφτασαν αργότερα (9 συνολικά) δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την στατιστική επεξεργασία των 
απαντήσεων. 

 
 

3. Ευρήµατα 
 
3.1. Το προφίλ των αποφοίτων 

  
Τα ερωτήµατα, από τα οποία προκύπτει το προφίλ των αποφοίτων του Τµήµατός µας 
αφορούσαν: 

 
1. στο παρόν εργασιακό καθεστώς, 
2. το έτος αποφοίτησης, 
3. τον βαθµό πτυχίου, 
4. τον βαθµό της διπλωµατικής εργασίας, 
5. την βαθµολογία στις Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις (Γερµανοµάθεια) και  
6. στο εάν και σε ποιον επιστηµονικό τοµέα επέλεξαν αυξηµένο αριθµό µαθηµάτων. 

 
Από τα ερωτηµατολόγια προκύπτει ότι 
Α. ως προς το εργασιακό καθεστώς 
 -79,3% των πτυχιούχων εργάζεται και 
 -5,2% ευρίσκονται σε µεταπτυχιακή εκπαίδευση. 
 Το δε εργασιακό τους καθεστώς κρίνεται από ποσοστό   
 - 33,8% ως «µη σταθερό, αλλά ικανοποιητικό», 
 - 23,4% ως «σταθερό και ικανοποιητικό» και 
 - 16,9% ως «µη σταθερό, αλλά ούτε και ικανοποιητικό».  
Β. ως προς το έτος αποφοίτησης 
 - 42,9% αποφοίτησαν το 1998 και προηγούµενα έτη, 
 - 14,3% αποφοίτησαν το 1999 

- 9,1% αποφοίτησαν το 2000 και 
 - 10,4% αποφοίτησαν το 2001. 
Γ. ως προς τον βαθµό πτυχίου 
 - 24,7% αποφοίτησε «Άριστα», 
 - 72,7% αποφοίτησε µε «Λίαν Καλώς» και 
 - 2,6% αποφοίτησε µε «Καλώς». 
∆. ως προς τον βαθµό της διπλωµατικής εργασίας 
 - 37,9% έλαβε βαθµό «10», 
 - 25,8% έλαβε βαθµό «9» και 
 - 18,3% έλαβε βαθµό «8». 
Ε. ως προς τις Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις 
 - 11,1% αξιολογήθηκε µε «10», 
 - 37,5% αξιολογήθηκε µε «9» και 
 - 38,9% αξιολογήθηκε µε «8». 
Στ. ως προς την τυχόν επιλογή αυξηµένου αριθµού µαθηµάτων σε συγκεκριµένο επιστηµονικό 
τοµέα 



- 20,0% δεν προέβη σε αυτήν την επιλογή, 
- 24,0% επέλεξε τον επιστηµονικό τοµέα Μεθοδική/∆ιδακτική 
- 20,0% επέλεξε τον επιστηµονικό τοµέα Μετάφραση 
- 17,3% επέλεξε τον επιστηµονικό τοµέα Λογοτεχνία 
- 14,7 επέλεξε τον επιστηµονικό τοµέα Γλωσσολογία 
- 4,0% επέλεξε τον επιστηµονικό τοµέα Γερµανικός Πολιτισµός. 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

o Η προσφορά του Τµήµατος για εµβάθυνση σε έναν από τους επιστηµονικούς τοµείς που 
αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο της Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
ανταποκρίνεται στις επιθυµίες των φοιτητών, καθώς 80,0% των ερωτηθέντων αξιοποίησε 
αυτήν την δυνατότητα. 

o Αν και 97,4% των πτυχιούχων µας αποφοίτησε µε βαθµό άριστα και λίαν καλώς, µε 
αντίστοιχους βαθµούς αξιολογήθηκε η γερµανοµάθεια µόνο ενός 48,6%. Αυτό 
υποδηλώνει ότι κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων στα εξεταζόµενα επιστηµονικά 
µαθήµατα η γερµανοµάθεια δεν συνιστά παράµετρο αξιολόγησης µε αντίστοιχη 
βαρύτητα.  

o Η αυξηµένη βαρύτητα (συντελεστής 5) της διπλωµατικής εργασίας φαίνεται ότι 
συµβάλλει ιδιαίτερα στην απόκτηση ενός καλού βαθµού πτυχίου, καθώς 63,7% των 
διπλωµατικών εργασιών αξιολογήθηκαν µε «9» και «10». 

o Και στην αξιολόγηση των διπλωµατικών εργασιών διαφαίνεται ότι η γερµανοµάθεια δεν 
αποτελεί ουσιαστική παράµετρος αξιολόγησης, καθώς 63,7% των διπλωµατικών 
εργασιών αξιολογήθηκαν µε «9» και «10», ενώ αντίστοιχη βαθµολογία στις Πρακτικές 
Γλωσσικές Ασκήσεις συγκέντρωσε µόνο το 48,6%. 

 
Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

1. Να διατηρηθεί η προσφορά επιλογής αυξηµένου αριθµού µαθηµάτων για εµβάθυνση σε έναν 
επιστηµονικό τοµέα, 

2. Να αυξηθεί η βαρύτητα της γερµανοµάθειας κατά την αξιολόγηση επιστηµονικών µαθηµάτων 
και διπλωµατικών εργασιών. 

 
 
3.2.  Καθοριστικοί παράµετροι για την εξεύρεση εργασίας 

 
Καθώς προέκυψε ότι ένας σηµαντικός αριθµός αποφοίτων έχει ενταχθεί σε εργασιακά περιβάλλοντα 
(σχεδόν 80%), το οποίο κρίνεται από περισσότερο του 50% ως «ικανοποιητικό», διαπιστώνουµε τα 
ακόλουθα ως προς το κατά την άποψη των ερωτώµενων καθοριστικό στοιχείο της εισόδου τους 
στην αγορά εργασίας: 
 
Α. ως καθοριστικό στοιχείο για την εξεύρεση της θέσης εργασίας που κατέχουν θεωρούν 
 
Α.1. το πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 - 53,4% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 17,8% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 8,2%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι 
 - 4,1% που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
Α.2. η γνώση της γερµανικής γλώσσας 
 - 68,5% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 16,4% («συµφωνώ πάρα πολύ») 



 - 5,5%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι 
 - 2,7% που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
Α.3. η γενική επιστηµονική κατάρτιση που αποκτήθηκε 
        κατά τη διάρκεια των σπουδών 
 - 19,2% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 16,4% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 13,7%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι 
 - 8,2% που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
Α.4. το γεγονός ότι εµβάθυναν σε συγκεκριµένο επιστηµονικό 
        κλάδο στον οποίο και συνεγράφη η διπλωµατική εργασία 
 - 4,1% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 1,4% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 9,6%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι 
 - 42,5% που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
Α.5. συστατικές επιστολές καθηγητών του Τµήµατος 
 - 1,4% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 2,8% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 4,2%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι 

- 83,1% που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου» 
Α.6. γνωριµίες προσωπικές ή αυτές του περιβάλλοντος 
 - 13,7% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 13,7% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 6,8%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι 

- 45,5% που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου» 
Α.7. η εν γένει προσωπικότητα 
 - 23,6% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 25,0% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 19,4%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι  
 - 13,9 που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
Α.8. άλλα προσόντα (π.χ. µεταπτυχιακά, γνώση άλλων γλωσσών, χειρισµός Η/Υ) 
 - 13,7% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 12,3% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 6,8%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι  
 - 37,0 που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
 
Β.   ως προς τα προσφερόµενα από το Τµήµα µαθήµατα κρίθηκε ότι 
Β1. το σύνολο των µαθηµάτων καθιστούν εύκολη την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας 
 - 1,4% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 4,1% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 21,9%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι  
 - 9,6 που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
Β.2. τα µαθήµατα επιλογής καθιστούν εύκολη την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας 



 - 2,7% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 4,1% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 13,7%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι  
 - 11,0 που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

o Ένα υψηλό ποσοστό των αποφοίτων µας (περίπου 80%) αξιοποίησε το πτυχίο για την 
εξεύρεση µιας θέσης εργασίας 

o Το ιδιαίτερα εντυπωσιακό ποσοστό που δηλώνει ότι «δεν συµφωνεί καθόλου» ότι η 
συµβολή γνωριµιών (45,5%) είναι καθοριστική για την εξεύρεση της θέσης εργασίας που 
κατέχουν και το γεγονός ότι ένα εξ ίσου µεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι η εµβάθυνση σε έναν 
επιστηµονικό κλάδο και η συγγραφή διπλωµατικής εργασίας µε σχετικό θέµα, δεν έχει καµιά 
σηµασία για την εξεύρεση εργασίας (42,4%), ερµηνεύεται ως ενδεικτική για το ποσοστό 
αποφοίτων που εργάζεται στο ∆ηµόσιο, όπου η θέση εργασίας καταλαµβάνεται µετά από 
επιτυχείς εξετάσεις του ΑΣΕΠ. 

o Τα από το Τµήµα προσφερόµενα µαθήµατα δεν κρίνονται ως συµβάλλοντα στην εξεύρεση 
εργασίας. 

 
Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

1. Να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση φοιτητών µε υψηλές επιδόσεις στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις η άποψη ότι το πτυχίο του Τµήµατός µας εξασφαλίζει την εύρεση εργασίας. 

2. Να εξεταστεί εάν και πως τα µαθήµατα του Τµήµατος µπορούν να αποκτήσουν ένα 
περιεχόµενο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

 
 
3.3. Αξιολόγηση του υφιστάµενου Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
 
Από την συνέπεια, µε την οποία παρακολούθησαν οι απόφοιτοί µας τα προσφερόµενα µαθήµατα, 
προκύπτει ότι είναι σε θέση να διατυπώνουν εµπεριστατωµένη άποψη, καθώς δηλώθηκε ότι 
παρακολούθησε «µε συνέπεια»   

- 57,3% («συµφωνώ απόλυτα») 
 - 21,3% («συµφωνώ πάρα πολύ») 
 - 8,0%  («συµφωνώ πολύ») 
 έναντι  
 - 2,7% που δήλωσε «δεν συµφωνώ καθόλου»  
 
Με βάση την επταβάθµια κλίµακα, όπου 1=δε συµφωνώ καθόλου και 7=συµφωνώ απολύτως, οι 
πτυχιούχοι αξιολόγησαν ως εξής:  
Α.  Τα µαθήµατα  
Α.1. το περιεχόµενό τους ανταποκρινόταν στα ενδιαφέροντα 
        των ερωτηθέντων……………………………………………….4,80   
Α.2. το περιεχόµενό τους ανταποκρινόταν στις προοπτικές  
        επαγγελµατικής αποκατάστασης των ερωτηθέντων……………3,86 
  
Β. Το διδακτικό υλικό κρίθηκε 
Β.1. εναρµονισµένο µε τις ανάγκες του µαθήµατος…………………4,76 
Β.2. κατανοητό ……………………………………………………... 5,32 
Β.3. επαρκές …………………………………………………………4,20 
Β.4. ενδιαφέρον. …………………………………………………......4,56 



Β.5.  ενεργοποιεί για περαιτέρω µελέτη………………………..........4,29 
Β.6  διευκόλυνε στη µελέτη………….………………………………4,46 
Β.7.  δηµιουργεί επιθυµία να ανατρέξει κανείς  
        και σε πρόσθετη βιβλιογραφία ή υλικό .……………………..…4,26 
 
Γ. ως προς τους διδάσκοντες, οι ερωτώµενοι αξιολόγησαν ως εξής το εάν 
Γ.1. ήταν κατανοητοί……………………………………………………..5,22 
Γ.2. είχαν κατανοητό τρόπο διδασκαλίας……………………………......4,64 
Γ.3. ήσαν συνεπείς στις υποχρεώσεις που  
       οι ερωτώµενοι θεωρούν πως είχαν………………………………….5,04 
Γ.4. είχαν άριστη επικοινωνία µε τους φοιτητές  
       κατά τη διάρκεια του µαθήµατος …………………………………....4,99 
Γ.5. είχαν άριστη επικοινωνία µε τους φοιτητές εκτός µαθήµατος………4,88 
Γ.6. µπόρεσαν να τους ενθαρρύνουν και να τους εµπνεύσουν…………..4,73 
Γ.7. βοήθησαν να ξεπεράσουν οι ερωτώµενοι τυχόν δυσκολίες 
        ή και αδυναµίες στα µαθήµατα……………………………………...4,27 
Γ.8. επικεντρώθηκαν σε επιστηµονικά-ερευνητικά ζητήµατα……………4,41 
Γ.9. ελάµβαναν υπόψη τους και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας……..2,80 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει  
• Το σύνολο των µαθηµάτων του Τµήµατος, σε γενικές γραµµές, καλύπτει τις επιστηµονικές-

ερευνητικές ανησυχίες των φοιτητών, δεν ανταποκρίνεται όµως στον επιθυµητό βαθµό στις 
ανάγκες που διαµορφώνονται στην αγορά εργασίας. 

• Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος επιλέγει διδακτικό υλικό που καλύπτει σε ικανοποιητικό 
βαθµό τις ανάγκες, αλλά και τις ικανότητες των φοιτητών. 

• Κατά τη διαµόρφωση της διδακτέας ύλης, οι διδάσκοντες του Τµήµατος επικεντρώνονται κατά 
κύριο λόγο σε επιστηµονικά-ερευνητικά ζητήµατα.  

• Το διδακτικό προσωπικό καταφέρνει και αναπτύσσει ευνοϊκές για τις σπουδές συνθήκες 
επικοινωνίας µε τους φοιτητές. 

 
Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

1. Το ικανοποιητικό επίπεδο επιστηµονικής προσέγγισης των διδασκοµένων στο Τµήµα µας επί 
µέρους γνωστικών αντικειµένων σε συνδυασµό µε την διαθεσιµότητα των διδασκόντων για 
επικοινωνία µε τους φοιτητές, παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω εµβάθυνσης στο γνωστικό 
αντικείµενο σε όσους φοιτητές το θελήσουν. Κατά συνέπεια, οι απόφοιτοι µπορούν να 
αποκτήσουν άρτια επιστηµονική κατάρτιση και επί πλέον καθίστανται ικανοί για µεταπτυχιακές 
σπουδές. 

2. Εάν θεωρήσουµε, όµως, ότι οι πανεπιστηµιακές σπουδές αξιοποιούνται και ως επαγγελµατικό 
εφόδιο, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό το στοιχείο κατά την όποια αναµόρφωση του 
Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών. Συγκεκριµένα, θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να 
εξεταστεί τόσο η δυνατότητα εισαγωγής και άλλων µαθηµάτων που άπτονται του τοµέα στον 
οποίο απασχολείται η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων µας (∆ιδασκαλία της 
Γερµανικής ως Ξένη Γλώσσα), όσο και η δυνατότητα σύνδεσης του επιστηµονικού-θεωρητικού 
µέρους των µαθηµάτων µε την επαγγελµατική αυτή πράξη.   

 
 
 
 
 



3.4. Απόψεις-προτάσεις των πτυχιούχων για ένα ικανοποιητικό Πρόγραµµα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

 
∆εδοµένου ότι η όποια πρόταση αναµόρφωσης ενός ΠΠΣ είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αντίληψη 
για τους στόχους, στους οποίους αυτό αποβλέπει, είναι απαραίτητη η παράθεση αυτής της 
παραµέτρου. 
 
Από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, όπου οι πτυχιούχοι µας αξιολόγησαν βάσει της 
επταβάθµιας κλίµακας, όπου 1=δε συµφωνώ καθόλου και 7=συµφωνώ απολύτως, προκύπτει ότι 
θεωρούν ότι γενικά, οι πανεπιστηµιακές σπουδές οφείλουν σήµερα να προσανατολίζονται κατά 
κύριο λόγο 
Α.1. στην επιστηµονική κατάρτιση ………………………………………….5,23 
Α.2. στην επαγγελµατική κατάρτιση…………………………………………6,33 
 
Επίσης, αξιολόγησαν ως εξής την πρόταση 
Β.1. Συµπερασµατικά, οι σπουδές στο Τµήµα µας καθιστούν εύκολη την εύρεση σταθερής και 
ικανοποιητικής από άποψη αντικειµένου και οικονοµικών απολαβών θέσης 
εργασίας………………………………………………………………..3,91 
 
Τέλος, ως καθοριστική παράµετρος εξεύρεσης µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 
σταθερής δουλειάς αξιολογήθηκαν  
Γ.1. το πτυχίο…………………………………………………………………5,16 
Γ.2. οι προσωπικές γνωριµίες………………………………………………...5,68 
Γ.3.επιπρόσθετα τυπικά προσόντα…………………………………………...5,94 
Γ.4. επιπλέον ουσιαστικά προσόντα, που θα έπρεπε να τα διασφαλίζουν 
       οι σπουδές στο Τµήµα µας…………………………………………….....6,17  
 
Οι πτυχιούχοι, αξιολογώντας τις ακόλουθες προτάσεις βάσει της επταβάθµιας κλίµακας, όπου 1=δε 
συµφωνώ καθόλου και 7=συµφωνώ απολύτως, προτείνουν τα εξής:  
 
ως προς τα µαθήµατα, να δοθεί περισσότερο βάρος 
∆.1. σε µαθήµατα Λογοτεχνίας………………………………………………..3,27 
∆.2. σε µαθήµατα Γλωσσολογίας….………………………………………….4,61 
∆.3. σε µαθήµατα ∆ιδακτικής…………………………………………………6,49 
∆.4. σε µαθήµατα Μετάφρασης…...…………………………………………..5,46 
∆.5. σε µαθήµατα Πολιτισµού………………………………………………...5,30 
∆.6. σε µαθήµατα που εξασφαλίζουν καλύτερο επίπεδο γερµανοµάθειας…...6,67 
 
ως προς το γενικό περιεχόµενο των σπουδών 
Ε.1. να έχουν πιο έντονο επιστηµονικό προσανατολισµό…………………….5,28 
Ε.2. να εµπλουτιστούν και µε άλλα γνωστικά αντικείµενα…………………...5,66 
Ε.3. να εµπλουτιστούν και µε πιο πρακτικά ζητήµατα………………………..6,64 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

o οι απόφοιτοι του Τµήµατός µας δίνουν έµφαση στη επαγγελµατική κατάρτιση, την οποία 
θεωρούν ότι θα έπρεπε να παρέχουν οι σπουδές, 

o θεωρούν τη γερµανοµάθεια ως ιδιαίτερα καθοριστική παράµετρο που διευκολύνει την 
εξεύρεση ικανοποιητικής εργασίας και 

o τονίζουν ότι οι σπουδές θα έπρεπε να παρέχουν επιπρόσθετα ουσιαστικά προσόντα στους 
πτυχιούχους µας. 



o Οι προτάσεις τους για να επιτευχθούν τα παραπάνω, εστιάζονται σε αλλαγές, οι οποίες θα 
προσανατολίζονται περισσότερο σε πρακτικά ζητήµατα και όχι τόσο σε αυστηρά 
επιστηµονικά θέµατα και συγκεκριµένα προσβλέπουν σε αύξηση της βαρύτητας που 
καταλαµβάνει σήµερα στο Πρόγραµµα Σπουδών των µαθηµάτων της Μεθοδικής και 
∆ιδακτικής της Γερµανικής ως Ξένη Γλώσσα και σε ενίσχυση των γνώσεών τους της 
Γερµανικής. 

 
Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 

Εάν αποδεχτούµε την άποψη για ενίσχυση της παροχής και επαγγελµατικών εφοδίων κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, τότε οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας την πρόταση για αύξηση της βαρύτητας των 
µαθηµάτων της Μεθοδικής και ∆ιδακτικής της Γερµανικής ως Ξένη Γλώσσα. 
 
 
4. Γενικά συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 
Θεωρώντας ότι οι πανεπιστηµιακές σπουδές οφείλουν να παρέχουν επιστηµονική κατάρτιση 
υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα να παρέχουν τις δεξιότητες εκείνες, τις οποίες οι πτυχιούχοι 
οφείλουν να ενεργοποιήσουν και να αξιοποιήσουν κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, 
οι πτυχιούχοι εξέφρασαν την άποψη η Αναµόρφωση του Προγράµµατος Προπτυχιακών 
Σπουδών να επικεντρωθεί: 

- σε µαθήµατα που έχουν σχέση µε το εργασιακό περιβάλλον (Μεθοδική και 
∆ιδακτική της Γερµανικής ως Ξένη Γλώσσα) και 

- στην ενίσχυση της γερµανοµάθειας των φοιτητών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Παράρτηµα 
 

 
Ερωτηµατολόγιο A 

∆εξιότητες που οδηγούν στην εξεύρεση εργασίας 
 
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω ερωτήµατα.  Για κάθε ερώτηµα σηµειώστε είτε 
ΕΝΑ τετράγωνο, είτε κυκλώστε ΕΝΑΝ αριθµό της κλίµακας 1-7, όπου: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
δεν συµφωνώ 
καθόλου 

συµφωνώ 
ελάχιστα 

συµφωνώ 
λίγο 

συµφωνώ 
αρκετά 

συµφωνώ 
πολύ 

συµφωνώ 
πάρα πολύ 

συµφωνώ 
απολύτως 

 
 
Παρακαλούµε απαντήστε σε όλα τα ερωτήµατα. 
 
 

1. Είστε αυτή τη χρονική περίοδο 
 σε σταθερό και ικανοποιητικό εργασιακό καθεστώς 
 σε σταθερό, αλλά µη ικανοποιητικό εργασιακό καθεστώς 
 σε µη σταθερό, αλλά ικανοποιητικό εργασιακό καθεστώς 
 σε µη σταθερό, αλλά ούτε και ικανοποιητικό εργασιακό καθεστώς 
 σε µεταπτυχιακή εκπαίδευση 
 χωρίς επαγγελµατική απασχόληση 
 άλλο, προσδιορίσατε………………………………………….. 

 
2. Ακαδηµαϊκό έτος αποφοίτησης 

 1998 και προηγούµενα έτη 
 1998 – 99 
 1999 – 00 
 2000 – 01 
 2001 – 02 
 2002 – 03 
 2003 – 04 

 
3. Βαθµός πτυχίου 

 Άριστα 
 Λίαν καλώς 
 Καλώς 

 
4. Βαθµός διπλωµατικής εργασίας 

 10 
  9  
  8 
  7 
  6 
  5 

 
5. Βαθµολογία Πρακτικών Γλωσσικών Ασκήσεων (Μέσος όρος) 

 10 
  9  
  8 
  7 
  6 



 
6. Επιλέξατε αυξηµένο αριθµό µαθηµάτων από κάποιον επιστηµονικό 

κλάδο («Ειδίκευση») 
 Όχι 
 Ναι: Λογοτεχνία 
 Ναι: Γλωσσολογία 
 Ναι: Μεθοδική – ∆ιδακτική 
 Ναι: Μετάφραση 
 Ναι: Πολιτισµός 

 
Τα ερωτήµατα 7-14 παρακαλούνται να συµπληρώσουν όσοι ασκούν επαγγελµατική 
δραστηριότητα.  
Όσοι δεν ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα, παρακαλούνται να συνεχίσουν µε 
το ερώτηµα 15.   

 
Ερωτήµατα µόνο για όσους ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα: 

7. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν η 
κατοχή του πτυχίου Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
8. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν η 

γνώση της γερµανικής γλώσσας  
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
  
9. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν η 

γενική επιστηµονική κατάρτιση που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των 
σπουδών σας  

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
10. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν το 

γεγονός ότι εµβαθύνατε σε συγκεκριµένο επιστηµονικό κλάδο, στον 
οποίο και συγγράψατε την διπλωµατική σας εργασία   

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
11. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν 

συστατικές επιστολές των καθηγητών του Τµήµατος  
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

 
12. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν οι 

προσωπικές σας γνωριµίες ή αυτές του περιβάλλοντός σας  
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

13. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν η εν 
γένει προσωπικότητά σας  

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 



 
14. Για την εξεύρεση της εργασίας σας, το καθοριστικό στοιχείο ήταν άλλα 

προσόντα (π.χ. µεταπτυχιακό, γνώση άλλων γλωσσών, ικανότητα 
χειρισµού Η/Υ)  

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
 

Συνέχεια ερωτηµάτων  για όλους τους πτυχιούχους του Τµήµατός µας: 
15. Τα µαθήµατα στο σύνολό τους  καθιστούν εύκολη την είσοδο των 

αποφοίτων  στην αγορά εργασίας 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7      Συµφωνώ  απολύτως 
 
16. Τα µαθήµατα επιλογής καθιστούν εύκολη την είσοδο των αποφοίτων  

στην αγορά εργασίας  
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

17. Παρακολουθούσατε γενικά µε συνέπεια τα µαθήµατα του Τµήµατος 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
18. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων γενικά του Τµήµατος ανταποκρινόταν 

στα δικά σας ενδιαφέροντα  
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
19. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων γενικά του Τµήµατος ανταποκρινόταν 

στις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασής σας 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
20. Το διδακτικό υλικό ήταν εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις του 

µαθήµατος 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
21. Το διδακτικό υλικό ήταν κατανοητό 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
22. Το διδακτικό υλικό ήταν επαρκές 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
23. Το διδακτικό υλικό ήταν ενδιαφέρον 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
24. Το διδακτικό υλικό σας ενεργοποίησε/κινητοποίησε για περαιτέρω  

µελέτη 
 



∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

25. Το διδακτικό υλικό σας διευκόλυνε στη µελέτη 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

26. Το διδακτικό υλικό σας δηµιουργούσε επιθυµία να ανατρέξετε και σε 
πρόσθετη βιβλιογραφία ή υλικό 

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
27. Οι διδάσκοντες ήταν κατανοητοί 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
28. Ο τρόπος διδασκαλίας ήταν ενδιαφέρων  
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
29. Οι διδάσκοντες ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις που θεωρείτε ότι έχουν 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
30. Η επικοινωνία των διδασκόντων µε τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος ήταν άριστη 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
31. Η επικοινωνία των διδασκόντων µε τους φοιτητές εκτός µαθήµατος ήταν 

άριστη 

 
32. Οι διδάσκοντες µπόρεσαν να σας ενθαρρύνουν και να σας εµπνεύσουν 

 
33. Οι διδάσκοντες σας βοήθησαν να ξεπεράσετε τυχόν δυσκολίες ή και 

αδυναµίες σας κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

34. Κατά τη διάρθρωση των µαθηµάτων τους, οι διδάσκοντες 
επικεντρώθηκαν σε επιστηµονικά – ερευνητικά ζητήµατα  

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
35. Κατά τη διάρθρωση των µαθηµάτων τους, οι διδάσκοντες ελάµβαναν  

υπόψη τους και τις συνθήκες που επικρατούν στην  αγορά εργασίας  
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 



36. Για την εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 
σταθερής δουλειάς είναι καθοριστικό το πτυχίο   

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
37. Για την εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 

σταθερής δουλειάς είναι καθοριστικές οι προσωπικές γνωριµίες 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
38. Για την εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 

σταθερής δουλειάς απαιτούνται και επιπρόσθετα τυπικά προσόντα 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

39. Για την εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 
σταθερής δουλειάς απαιτούνται επιπλέον ουσιαστικά προσόντα, που θα 
έπρεπε να τα διασφαλίσουν οι σπουδές µας    

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
40. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος σε µαθήµατα 

λογοτεχνίας    
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
41. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος σε µαθήµατα 

γλωσσολογίας   
  

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
42. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος σε µαθήµατα 

µεθοδικής-διδακτικής    
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 
43. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος σε µαθήµατα 

µετάφρασης-µεταφρασεολογίας    
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως  
 
44. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος σε µαθήµατα 

πολιτισµού 
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

45. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο βάρος σε µαθήµατα που  
εξασφαλίζουν ένα καλύτερο επίπεδο γερµανοµάθειας  

  
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 



46. Για την εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 
σταθερής δουλειάς θα έπρεπε οι σπουδές να έχουν πιο έντονο 
επιστηµονικό προσανατολισµό 

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
47. Για την εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 

σταθερής δουλειάς θα έπρεπε οι σπουδές να εµπλουτιστούν και µε άλλα 
γνωστικά αντικείµενα 

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
48. Για την εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας και 

σταθερής δουλειάς θα έπρεπε οι σπουδές να εµπλουτιστούν και µε πιο 
πρακτικά ζητήµατα 

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
49. Αξιολογείστε, κατά πόσον οι ακόλουθες δεξιότητες και ικανότητες 

οδηγούν στην εξεύρεση µιας οικονοµικά ικανοποιητικής, ενδιαφέρουσας 
και σταθερής δουλειάς.  
(Γράψτε έναν αριθµό της κλίµακας 1 – 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στο 
«καθόλου», το 2 στο «ελάχιστα», το 3 στο «λίγο», το 4 στο «µέτρια», το 5 
«αρκετά», το 6 «πολύ» και το 7 στο «πάρα πολύ»). 
 

 επιστηµονική κατάρτιση…………………. 
 γερµανοµάθεια…………………………… 
 προσωπικότητα…………………………... 
 γνώση άλλων ξένων γλωσσών…………… 
 χειρισµός ηλεκτρονικού υπολογιστή…….. 
 µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών…………… 
 προϋπηρεσία……………………………… 
 άλλο, προσδιορίσατε……………………... 

 
50. Γενικά, οι πανεπιστηµιακές σπουδές οφείλουν σήµερα να 

προσανατολίζονται κατά κύριο λόγο στην επιστηµονική κατάρτιση   
 

∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 
 

51. Γενικά, οι πανεπιστηµιακές σπουδές οφείλουν σήµερα να 
προσανατολίζονται κατά κύριο λόγο στην επαγγελµατική κατάρτιση   

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
52. Συµπερασµατικά, οι σπουδές στο Τµήµα µας καθιστούν εύκολη την  

εύρεση σταθερής και ικανοποιητικής από άποψη αντικειµένου και 
οικονοµικών απολαβών θέσης εργασίας  

 
∆εν συµφωνώ καθόλου  1     2     3     4     5     6     7     Συµφωνώ  απολύτως 

 
 
 
 
 



53. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε τυχόν προτάσεις σας, ώστε το 
υπό αναµόρφωση Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατός µας να 
διευκολύνει περισσότερο την είσοδο των πτυχιούχων στην αγορά 
εργασίας. 
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