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Εισαγωγή 

Το Π.Μ.Σ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Master in Business 

Administration – MBA» λειτουργεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι 

Α.Μ.Θ από το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 και δίνει τη δυνατότητα πλήρους ή 

μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων αντίστοιχα, σε 3 

κατευθύνσεις: 

α. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) 

β. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 

γ. Μάρκετινγκ (Marketing) 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα 

αποφοιτήσει και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο, όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να  

εξειδικευτούν στους ευρύτερους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ. Η δομή του είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις ακόμη και σε φοιτητές που δεν έχουν 

ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στο αντικείμενο της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα αυτό.  

Σκοποί του Προγράμματος είναι: 

 Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές 

περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς της Στρατηγικής 

Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ. 

 Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη 

εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν 

τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 Η προετοιμασία στελεχών με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και 

γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. 

 Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που θα γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις 

στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια 

αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να 
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είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των 

ευκαιριών και στην επίλυση προβλημάτων. 

Στόχος της Έρευνας 

Στη στρατηγική του Π.Μ.Σ κυρίαρχο ρόλο καταλαμβάνει η έννοια της διαρκούς 

επικοινωνίας με τους αποφοίτους του προγράμματος με σκοπό, αφενός μεν την 

ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ (συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, 

κ.λ.π) αφετέρου δε την παρακολούθηση της επαγγελματικής τους πορείας και 

εξέλιξης.  

Στόχο της έρευνας των αποφοίτων αποτελεί η αποτύπωση τόσο της επαγγελματικής 

τους πορείας και εξέλιξης, όσο και η καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με τις 

δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν και την χρησιμότητα του τίτλου στην ανεύρεση 

εργασίας. 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών», ενενήντα ένας (91) Μεταπτυχιακοί φοιτητές περάτωσαν επιτυχώς τις 

Μεταπτυχιακές τους σπουδές και τους απονεμήθηκε το Δίπλωμα Ειδίκευσης στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
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Ερευνητική Μεθοδολογία 

Πληθυσμός και Δείγμα 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών», ενενήντα ένας (91) Μεταπτυχιακοί φοιτητές περάτωσαν επιτυχώς τις 

Μεταπτυχιακές τους σπουδές και τους απονεμήθηκε το Δίπλωμα Ειδίκευσης στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.  

Πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι 91 απόφοιτοι των τεσσάρων 

ακαδημαϊκών ετών, ενώ το συνολικό δείγμα ανέρχεται σε 77 αποφοίτους (85%).  

Εξ αυτών το 41,6% είναι άνδρες και το 58,4% γυναίκες, ενώ όσον αφορά την 

οικογενειακή τους κατάσταση το 50,7% είναι έγγαμοι και το 49,3% άγαμοι. Η μέση 

ηλικία των αποφοίτων είναι 38,5 έτη με τυπική απόκλιση 8,5 έτη.  

 
Εικόνα 1 

 

Η πλειοψηφία των αποφοίτων (55,8%) δηλώνει μόνιμη κατοικία την Καβάλα, ενώ 

σημαντικό ποσοστό (24,7%) προέρχεται από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες 

της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Οι υπόλοιποι κατοικούν μόνιμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Σέρρες και Χαλκιδική.   

Ο βασικός τίτλος σπουδών των αποφοίτων (πρώτο πτυχίο) παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Ειδικότερα, το 54,5% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και το 45,5% 



Έρευνα Αποφοίτων Π.Μ.Σ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών - 

 Master in Business Administration - MBA»  

απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Οι ειδικότητες είναι κυρίως οικονομικές, ωστόσο πολλοί εξ αυτών 

προέρχονται από τη Νομική, το Πολυτεχνείο, το Μαθηματικό, τις Παιδαγωγικές 

σχολές, αλλά και την Ιατρική. Οι απόφοιτοι οι οποίοι απέκτησαν πρώτο πτυχίο στο 

Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ αποτελούν το 23,4% του δείγματος.  

Ερευνητικό Εργαλείο 

Για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το 

οποίο αποτελείται από είκοσι ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο 

μέρη. Στο πρώτο, με πέντε ερωτήσεις καλύπτονται τα ατομικά στοιχεία των 

αποφοίτων (γένος, ηλικία, κ.λ.π) ενώ στο δεύτερο, με δεκαπέντε ερωτήσεις, 

αναλύεται η εργασιακή τους κατάσταση και αποτυπώνεται η άποψή τους σχετικά με 

την χρησιμότητα του μεταπτυχιακού στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και 

εξέλιξη. Οι κλίμακα η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι η αρμόζουσα κατά περίπτωση. Η 

συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνική συνέντευξη των 

αποφοίτων, στοιχεία των οποίων αντλήθηκαν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

Ανάλυση Δεδομένων- Αποτελέσματα 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 87% δήλωσε ότι εργάζεται, ενώ το υπόλοιπο 

13% δεν εργάζεται.  

 
Εικόνα 2 
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Ανάλυση Δεδομένων Εργαζόμενων 

To 40,3% των ερωτηθέντων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, το 44,8% στον δημόσιο 

τομέα, ενώ το 14,9% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Ελάχιστοι 

(4,3%), εργάζονται με σχέση μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.  

 
Εικόνα 3 

 

Το αντικείμενο των σπουδών στο Π.Μ.Σ είναι απόλυτα σχετικό με το αντικείμενο της 

εργασίας του 15% των ερωτηθέντων, σχετικό με το 64%, ενώ είναι άσχετο και 

απόλυτα άσχετο με το 10,5%.  
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Εικόνα 4 

To 83,6% αυτών οι οποίοι εργάζονται, εργαζόταν και πριν την λήψη του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ενώ το 16,4% αποκαταστάθηκε εργασιακά, 

κατά μέσο όρο οκτώ (8) μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου τους από το Π.Μ.Σ.  

 
Εικόνα 5 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ οι οποίοι αποκαταστάθηκαν εργασιακά μετά τη λήψη του 

πτυχίου τους, σε ποσοστό 64% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 36% στον 

δημόσιο τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το 63,7% των αποφοίτων οι 

οποίοι αποκαταστάθηκαν εργασιακά μετά την λήψη του πτυχίου θεωρούν ότι το 

πτυχίο τους βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό και μεγάλο βαθμό και μόνο το 9% 

θεωρεί ότι δεν τους βοήθησε καθόλου.  
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Εικόνα 6 

 

Στο σύνολο των εργαζομένων, το 30% δηλώνει ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

απέκτησαν κατά την φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ είναι χρήσιμες σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στην εργασία τους, το 31,2% σε μεγάλο βαθμό και μόνο το 9% δηλώνει ότι είναι λίγο 

και πολύ λίγο χρήσιμες.  

 
Εικόνα 7 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 78,3% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο τίτλος 

τον οποίον απέκτησαν θα τους βοηθήσει σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό στην 

επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ μόνο το 6% πιστεύει ότι θα τους βοηθήσει σε μικρό 

βαθμό.  
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Εικόνα 8 

 

Ανάλυση Δεδομένων μη Εργαζόμενων 

Το σύνολο (100%) των αποφοίτων οι οποίοι δεν εργάζονται δήλωσε ότι επιθυμεί να 

εργαστεί. Η μέση περίοδος ανεργίας των ανέρχεται σε τρία (3) έτη.  

Όλοι δήλωσαν ότι ένας τρόπος αναζήτησης εργασίας είναι το διαδίκτυο (100%), 

ακολουθούν οι φίλοι/ συγγενείς (40%) και οι εφημερίδες/ αγγελίες (30%) και ο 

Ο.Α.Ε.Δ (30%).  

Προσδοκούν, σε ποσοστό 60% ότι θα τους βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ό τίτλος 

σπουδών που απέκτησαν, το 30% σε μέτριο βαθμό και το 10% σε μικρό βαθμό. 

  
Εικόνα 9 
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Συμπεράσματα 

Από την μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι το Π.Μ.Σ «Διοίκηση Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών - Master in Business Administration – MBA» κατά τα έτη της 

λειτουργίας του προσελκύει πτυχιούχους όλων των επιστημονικών πεδίων, 

πιστοποιώντας το ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων τις οποίες προσφέρει και οι 

οποίες θεωρούνται απαραίτητα προσόντα σε όσους ασκούν ή προσδοκούν να 

ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το δίπλωμα μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης τους βοήθησε ή θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους εξέλιξη, 

ενώ θεωρούν ότι οι  γνώσεις και οι δεξιότητες οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την 

φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ είναι πολύ χρήσιμες και άμεσα εφαρμόσιμες στην 

επαγγελματική τους ενασχόληση. 

Ιδιαίτερα θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ, οι οποίοι 

αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά μετά τη λήψη του διπλώματος, θεωρούν ότι το 

συγκεκριμένο δίπλωμα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση.    

 

 

 

 


