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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη δχν θπξίσο ζηφρνπο: Πξψηνλ λα εμεηάζεη ηελ 

κνξθνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ ξίρλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνλ 

θιάδν ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ). Γεχηεξνλ λα αλαιχζεη κε εκπεηξηθά 

ζηνηρεία ηε κνξθνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη λα θάλεη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε θνηηεηέο κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε δχν Δπξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Οιιαλδία. 

 

ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο 

πξνο ηνπο αθαδεκατθνχο δηεπζπληέο ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ δηαηήξεζε ησλ θνηηεηψλ 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ πξνζέιθπζε ηνπο απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα, αθνχ νη 

θνηηεηέο δελ είλαη έλα εχθνιo πξνζεγγίζηκν θνηλφ. Σν Παλεπηζηήκην επηδηψθεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ζηνπο θνηηεηέο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε είλαη ην επίπεδν φπνπ ν θαζέλαο αηζζάλεηαη φηη 

επηηπγράλνληαη νη πξνζδνθίεο πνπ αξρηθά είρε νξίζεη. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηξψλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα κεηξνχλ ην εάλ 

θαη θαηά πφζν νη πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ επηηπγράλνληαη θαη λα εληνπίζνπλ εάλ 

ππάξρεη πεξαηηέξσ ρψξνο γηα εμέιημε. 
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πγθξηηηθή αλάιπζε Διιήλωλ θαη Οιιαλδώλ Μεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 

 

1. Πξόινγνο 

Ο απμαλφκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ζρνιψλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ην άλνηγκα 

ησλ ζπλφξσλ, ε εκθάληζε ζρνιψλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζε αλαπηπζζφκελεο 

αγνξέο θαζψο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο ειεχζεξεο θαη 

απμαλφκελεο κεηαθίλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη θνηηεηψλ, ζέηνπλ λέεο πξνθιήζεηο 

γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Μέζα ζε απηή ηελ κεγάιε αγνξά 

δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ, νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ, νη αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο 

γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία 

επηινγήο πξνγξάκκαηνο. Γηαθνξεηηθέο ρψξεο, δηαθνξεηηθά ζρνιεία φπσο επίζεο θαη 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε αληηιήςεσλ ζηνπο 

θνηηεηέο / ζπκκεηέρνληεο θαη επεξεάδνπλ πεξαηηέξσ ηελ απφθαζε πνπ ηειηθά ζα 

πάξνπλ, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην ίδην ην πξφγξακκα.  

 

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο έρεη δχν πηπρέο. Πξψηνλ ζα εμεηάζεη ηελ κνξθνπνίεζε 

ησλ αληηιήςεσλ ξίρλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνλ θιάδν ηεο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ). Γεχηεξνλ ζα αλαιχζεη κε εκπεηξηθά ζηνηρεία ηε κνξθνπνίεζε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ζα θάλεη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε θνηηεηέο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε δχν 

Δπξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Οιιαλδία.  

 

Ο πξψηνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη κε κηα δηεμνδηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο δηακφξθσζεο αληηιήςεσλ, ηειηθήο επηινγήο πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ κεηά απφ ηελ επηινγή ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά ζα θαηαιήμεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πάξνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηελ εκπεηξηθή καο 

αλάιπζε. ην ζχλνιν ηνπο ηα παξαπάλσ ζα ζέζνπλ ην ζθαινπάηη γηα ηνλ επφκελν 

ζηφρν απηήο ηεο κειέηεο. Θα αμηνινγήζνπκε ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ηη επίδξαζε έρεη ζηνπο θνηηεηέο, ζηελ επηινγή πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. Σν δείγκα ζα επηθεληξσζεί ζε θνηηεηέο απφ Αλψηεξα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Οιιαλδία νδεγψληαο ζηελ δηεξεχλεζε δηαθνξψλ 

κεηαμχ Διιήλσλ θαη Οιιαλδψλ θνηηεηψλ θαη πξνγξακκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ζα 
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πξνζθέξνπλ πνιχ ελδηαθέξνληα επξήκαηα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο 

Πξνγξακκάησλ, θαη ζηηο δχν ρψξεο ζε ζρέζε κε ην πσο νη θνηηεηέο/ζπκκεηέρνληεο 

αληηιακβάλνληαη θαη επηιέγνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη θαηά ζπλέπεηα πνηεο 

είλαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπο απφ ην πξφγξακκα πνπ επηιέγνπλ.  

 

Ζ πεξαηηέξσ δνκή ηεο εξγαζίαο είλαη σο εμήο: Σν επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζεη 

ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο . Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα ζπγθξηηηθή 

απνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ δχν ρσξψλ, Διιάδαο θαη 

Οιιαλδίαο, ην ηέηαξην θεθάιαην ζα εμεγήζεη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζεο ηεο 

εξγαζίαο ελψ ην θεθάιαην πέληε ζα αλαιχζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. ην 

θεθάιαην έμη ζα εμεηάζεη  ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ελψ ηέινο ην 

θεθάιαην επηά ζα ζπλνςίζεη ηελ εξγαζία.  
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2. Δπηζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

2.1 Η έννοια ηηρ ανηιλαμβανόμενηρ αξίαρ 

 

Ζ έλλνηα ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθφ αληηθείκελν έξεπλαο 

ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίαο φζν θαη ζήκεξα. Σν Ηλζηηηνχην Δπηζηεκψλ Μάξθεηηλγθ (2006-2008) 

ζπκπεξηέιαβε ηελ έλλνηα ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο ζηελ ιίζηα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην 2006-2008. Παξά ην επξχ ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα, ε έλλνηα ηεο αμίαο δελ είλαη θαζαξά δηαηππσκέλε ζε κηα ζεηξά απφ κειέηεο ηνπ 

είδνπο. χκθσλα κε ηνλ Khalifa (2004), ε έλλνηα ηεο αμίαο έγηλε ε πην 

πνιπρξεζηκνπνηεκέλε θαη παξαπνηεκέλε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο γεληθφηεξα, αιιά 

θαη ζηελ βηβιηνγξαθία γηα δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ εηδηθφηεξα. Χο πξνο ηελ έλλνηα ηεο 

αληηιακβαλφκελεο αμίαο, δηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ δνζεί ζηελ βηβιηνγξαθία ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ απηψλ ησλ  Holbrook (1999), Woodruff (1997), θαη 

Zeithaml (1988). Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο νξηζκφο είλαη απηφο ηεο Zeithaml (1988, p 14), 

πνπ είρε πξνηείλεη φηη ε αληηιακβαλφκελε αμία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα γεληθφηεξε 

άπνςε ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, 

βαζηδφκελε ζηελ αληίιεςε ηνπ ηη παίξλεηο θαη ηη δίλεηο. Πξνθαλψο απηά ηα δχν ζηνηρεία, 

πνηφηεηα θαη ηηκή, έρνπλ δηαθνξεηηθέο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο επηπηψζεηο ζηελ αληίιεςε 

πνπ έρνπκε γηα ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο. Ζ Zeithaml (1988) ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

πξφηεηλε φηη θάπνηνη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε 

ρακειή ηηκή, ελψ άιινη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρεη κία ηζνξξνπία κεηαμχ ηηκήο θαη πνηφηεηαο. Παξ‟ φια απηά γηα δηαθνξεηηθνχο 

θαηαλαισηέο ηα ζηνηρεία ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο κπνξεί λα απνηηκνχληαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά. O Porter (1990, p 37) κίιεζε γηα δεκηνπξγία θαη παξνρή ππέξηεξεο αμίαο 

ζηνλ αγνξαζηή σο πξνο ηελ πνηφηεηα  ηνπ πξντφληνο, εηδηθά φηαλ απηή ζρεηίδεηαη κε 

ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε. Με βάζε ηηο απφςεηο απηέο  κπνξεί θαλέλαο λα 

ππνζηεξίμεη φηη ε δνκή ηεο έλλνηαο ηεο αμίαο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο 

δηαζηάζεηο εθηφο απφ ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα. 
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2.2 Η ζσέζη μεηαξύ ανηιλαμβανόμενηρ αξίαρ και ικανοποίηζηρ 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αληηιακβαλφκελε αμία έρεη εξεπλεζεί ζηελ βηβιηνγξαθία 

κπνξεί εχθνια λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, νη δχν απηέο έλλνηεο, ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο, είλαη επθξηλψο δηαθνξεηηθέο. Δλψ ε αληηιακβαλφκελε αμία κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ ζηαδίνπ πξηλ ηελ αγνξά (Woodruff, 1997), ε ηθαλνπνίεζε ζπλήζσο κπνξεί λα 

κεηξεζεί κφλν κεηά ηελ αγνξά θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο (Hunt, 

1977; Oliver, 1981). πκπεξαζκαηηθά, ε αληηιακβαλφκελε αμία κπνξεί λα δηακνξθσζεί 

ρσξίο πξνεγνχκελε αγνξά ή ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ελψ ε 

ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

 

ηελ βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο είλαη ζπρλά αλεπαξθψο 

δηαθνξνπνηεκέλε απφ θάπνηεο άιιεο έλλνηεο φπσο “αμίεο”, “ρξεζηκφηεηα”, “ηηκή”, 

“πνηφηεηα” ελψ επηπξφζζεηα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ παξακέλνπλ 

θαηά κεγάιν πνζνζηφ αθαζφξηζηεο (Lapierre et al., 1999). Χο γεληθφηεξε ζεψξεζε, 

αμία είλαη ην απνηέιεζκα κίαο θξίζεο αμηνιφγεζεο, ελψ ν φξνο αμίεο αλαθέξεηαη ζηα 

βαζηθά δεδνκέλα ηεο δσήο, ζηνπο θαλφλεο, ηα θξηηήξηα, ηνπο θψδηθεο, ηνπο ζηφρνπο ή 

ηηο ηδέεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ βάζε γηα λα κπνξεί θαλέλαο λα θξίλεη θαη λα αμηνινγήζεη 

(Holbrook,1994). Ζ αμία ππνδειψλεη κία ζρέζε κε νθέιε θαη ζπζίεο, θαη επηπιένλ 

ππνδειψλεη κία ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

(Payne and Holt, 2001). ε αληίζεζε νη αμίεο είλαη ζεκαληηθά πξνζσπηθά πηζηεχσ 

φπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο 

ζέινπλ λα πεηχρνπλ (Rokeach, 1968). Οη αμίεο επίζεο είλαη ηα απηνλφεηα θξηηήξηα 

φπνπ ζέηεη ν θαζέλαο φηαλ θξίλεη ή θάλεη κία επηινγή.  

 

Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία έρεη αλαγλσξίζεη πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή 

εξκελεχεηαη θαιχηεξα φηαλ ηελ αλαιχνπκε κέζσ ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο (Ostrom 

& Iacobucci, 1995; Heskett, Sasser, & Schlesinger, 1997). Απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ε αλάιπζε κε βάζε ηελ αληηιακβαλφκελε αμία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηαθηηθή ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο (Tellis & Gaeth, 1990), ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ πξντφληνο (Heskett et al., 1997) θαη πνιηηηθέο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά (Kotler, 2003). 
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2.3 Η αξία όπωρ ηην ανηιλαμβάνεηαι ο καηαναλωηήρ 

 

Μία επηζθφπεζε ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία σο πξνο ην πσο ν θαηαλαισηήο 

αληηιακβάλεηαη ηελ αμία θαλεξψλεη γηαηί ην φιν ζθεπηηθφ ηεο αμίαο είλαη ηφζν 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σξεηο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ βηβιηνγξαθία: 

 

Πξψηνλ, ε έλλνηα πξνήιζε απφ ηελ αλάπηπμε δχν βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή: ηελ νηθνλνκηθή (αμία πνπ αληηιακβάλνληαη νη 

θαηαλαισηέο θαη είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο ηηκέο ή ηελ αμία ζπλαιιαγήο) θαη ηελ 

ςπρνινγηθή (πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηη πξαγκαηηθά επεξεάδεη ηελ επηινγή ελφο πξντφληνο 

ή ππεξεζίαο, φπσο ζπλαηζζεκαηηθνί, λνεηηθνί θαη ινγηθνί παξάγνληεο). Μάιηζηα ε αμία 

ηνπ θαηαλαισηή είλαη ελδεκηθή ζηελ ζεσξία ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ζπλεπψο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη 

ηφζν ε πξνζέγγηζε ηνπ Hunt (1976) φπνπ εζηηάδεη ζηελ αληαιιαγή αμηψλ, φζν θαη ε 

αληίιεςε ηνπ Kotler (1999) πνπ νξίδεη ην κάξθεηηλγθ ζαλ κηα δηαδηθαζία φπνπ φιεο νη 

πιεπξέο αληαιιάζνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο αμίαο.  

 

Γεχηεξνλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο κεζνδνινγίαο, ε έλλνηα ηεο αμίαο κπνξεί λα εμεγήζεη 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή, ηεο επηινγήο ηνπ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο (Zeithaml, 1988), ηελ πξφζεζε ηεο αγνξάο (Dodds & Monroe, 1985) θαη ηελ 

επαλαιακβαλφκελε αγνξά (Nilson, 1992).  

 

Σξίηνλ, ε αμία είλαη ζπλδεδεκέλε κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

φπσο ε πνηφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, σο λνεηηθή αληίιεςε, έρεη 

ππεξθαιπθηεί απφ άιιεο αμηνινγήζεηο, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα κε έλα 

ζπλδπαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαηαλαισηψλ θαη ηεο αληηιακβαλφκελε αμίαο (Oliver, 1997). 

Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ζρέζε αμίαο θαη ηθαλνπνίεζεο νδεγνχλ ζην λα 

παξακέλεη  ε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ 

κάξθεηηλγθ. 

 

2.4 Σσέζη μεηαξύ οικονομικήρ αξίαρ και ικανοποίηζηρ  

 

Δλψ ε αληηιακβαλφκελε αμία θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, νη έλλνηεο είλαη θαηά βάζε δηαθνξεηηθέο. Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν 
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ελλνηψλ  είλαη φηη θαη νη δχν είλαη ζρεηηθέο θξίζεηο (McDougall and Levesque, 2000; 

Oliver, 1999) αιιά θαη νη δχν ζηεξίδνληαη ζηελ ζεσξία ηεο θαηαλάισζεο (Oliver,1997) 

θαη ηέινο θαη νη δχν πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά θφζηνπο θαη πιενλεθηεκάησλ, 

εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ “ρξήζε” ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

 

2.5 Η ζσέζη ανηιλαμβανόμενηρ αξίαρ, πποζδοκιών και ικανοποίηζηρ ζηα 
μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα ζηη διοίκηζη επισειπήζεων 

 

Μεηά ηε γεληθφηεξε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηελ αληηιακβαλφκελε αμία, 

ηελ δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζα 

επηρεηξήζνπκε κηα εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ απηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

“θαηαλαισηψλ” (θνηηεηψλ) κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη Endres et al. (2009) κειέηεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ελφο κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε θνίηεζε απφ απφζηαζε θαη ειεθηξνληθά, αιιά επίζεο εμέηαζαλ θαηά 

πφζν νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξφηεηλαλ ην πξφγξακκα ή ην παλεπηζηήκην ζε ηξίηνπο κε 

βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. Σν εκπεηξηθφ ηνπο δείγκα βαζηδφηαλ  ζε πιήζνο 866 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ Μαξηίνπ 2002 θαη Απγνχζηνπ 2004. 

Απφ απηά ζπλέιεμαλ 277 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ φηη δελ ππάξρνπλ κεηαβιεηέο ειέγρνπ νη νπνίεο ίζσο 

βνεζνχζαλ ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Μηα ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο κε απηή ησλ Endres et al. (2009) είλαη ε ρξήζε 

κεηαβιεηψλ ειέγρνπ φπσο ειηθία, θχιιν, εζληθφηεηα θ.α.  

 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο ε ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ έδεηρλε φηη είλαη πνιπδηάζηαηε, 

ελψ δελ ππήξρε απιή θαη απεπζείαο ζχλδεζε κε ην πξφγξακκα, ην αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ θαη ην παλεπηζηήκην. Βαζηδφκελνη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα, ζηελ παξνχζα 

κειέηε ην εξσηεκαηνιφγην καο φπσο θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο 

θαιχπηνπλ κηα ζεηξά απφ δηαζηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ζ κειέηε ησλ Fisher et al. (2007) έθαλε ρξήζε ελφο κνληέινπ αλάπηπμεο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ (DEA) πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. Με βάζε απηφ ην κνληέιν ε έξεπλα κειέηεζε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

απνθνίηνπ κε βάζε ην εξγαζηαθφ φθεινο πνπ απηφο απνθνκίδεη κεηά ηελ απνθνίηεζε. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε νη εξεπλεηέο έιαβαλ ππφςε ηνπο, κεηαμχ άιισλ 
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παξαγφλησλ, ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ΜΒΑ, ην θφζηνο δσήο θαζψο θαη ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ΜΒΑ ζαλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ησλ απνθνίησλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπο ε 

επηινγή ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη πάληα κία εχθνιε θαη επζεία 

απφθαζε γηα ηνπο θνηηεηέο γηαηί πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο. Καζψο ηα πξνζθεξφκελα ΜΒΑ πξνγξάκκαηα 

είλαη πνιιά, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο βνεζνχλ ηνπο θνηηεηέο λα κεηψζνπλ 

ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο ηεο επηινγήο, φπσο επίζεο θαη λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ 

θάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 

εθείλν ην πξφγξακκα κε ηελ θαιχηεξε αμία ζηελ αγνξά. Σαπηφρξνλα, ε ζπγθξηκέλε 

κειέηε, βνεζά ηνπο δηεπζπληέο ησλ ΜΒΑ λα αλαγλσξίζνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. 

 

Οη Rapert et al. (2004) σο ζηφρν ηνπο είραλ λα εμεηάζνπλ εάλ ε πνηφηεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ζε έλα επίπεδν ην νπνίν ζπκβαδίδεη κε ην 

γξήγνξα εμειηζζφκελν θφζκν θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Δπηζπκνχζαλ επίζεο λα 

κειεηήζνπλ εάλ ηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα ην παγθφζκην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο επίζεο θαη αλ παξείραλ εθπαίδεπζε πάλσ ζε 

πεξηβαληνιινγηθά θαη εζηθά ζέκαηα. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα 

εξεπλήζνπλ κηα πνηθηιία απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ 

θαη λα κεηξήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κέζα απφ ηελ αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ. 

Δπίζεο νη ζπγγξαθείο επηζπκνχζαλ λα εμεηάζνπλ κέζα απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απνθνίησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ζηφρνο ηνπο 

ήηαλ λα κεηξήζνπλ πσο αληηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο ηελ πνηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο 

ΜΒΑ. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν εηζδνρήο ησλ θνηηεηψλ ζε έλα 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη πσο απηνί νξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη επίζεο ηη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην πξφγξακκα βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ζηελ 

επίδνζε ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ κηα λέα 

πξνζέγγηζε ζην πσο νη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα θαη κάιηζηα ην πσο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. Ζ έξεπλά ηνπο θαλέξσζε πσο νη θνηηεηέο 

έδηλαλ βάζε ηφζν ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πνηφηεηα ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα θαη 

ππνζηήξημε ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο αιιά θαη ζε δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

νη ππνδνκέο, ε ππνζηήξημε ζηελ θαξηέξα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ. Δλψ ε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνδεηθλχεη φηη ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζεκαληηθά 

ζηελ πνηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο, ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε δίλεη πεξηζζφηεξν βάξνο 
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ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο. ε αληίζεζε κε ηελ κειέηε ησλ Rapert 

et al. (2004) ε δηθή καο κειέηε απφ εκπεηξηθήο άπνςεο θαιχπηεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

θαη ηηο δχν δηαζηάζεηο.  

 

ρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ ησλ ΜΒΑ πξνγξακκάησλ ε 

κειέηε ησλ Louw et al. (2001a) εμέηαζε ηελ γλψκε θαη αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ΜΒΑ πξνγξακκάησλ ζηελ Νφηηα Αθξηθή. Ο ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο αλαιχζεθε ζε 

ηέζζεξα ζεκεία: ην λα βξεη εθείλα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξφζθεξαλ ηα ΜΒΑ 

πξνγξάκκαηα ζηε Νφηηα Αθξηθή, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο ησλ 

πξνγξακκάησλ κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ ηελ πνηφηεηα κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θνηηεηψλ, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ην απνηέιεζκα ησλ ΜΒΑ 

πξνγξακκάησλ φζν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ΜΒΑ θαη ηέινο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ απνθνίησλ ΜΒΑ γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ΜΒΑ 

ζηελ Νφηην Αθξηθή. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

εθηηκνχλ ηελ αμία ελφο ΜΒΑ θαη φηη απηή ε αμία δελ είλαη ππεξεθηηκεκέλε ηφζν ζε 

ρξφλν φζν θαη ζε ρξήκα. Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ζα εθηηκνχζαλ κία 

πεξηζζφηεξν πξαθηηθή πξνζέγγηζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζψο θαη πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζε καζήκαηα κε άκεζε εθαξκνγή φπσο ε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε Γηνίθεζε 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ.  

 

ε κηα κεηαγελέζηεξε κειέηε ηνπο, νη Louw et al. (2001b)  ζχγθξηλαλ ηηο απφςεηο ησλ 

απνθνίησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, γηα ηε ζεκαληηθφηεηα 

ελφο ππξήλα καζεκάησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο θαη ζηε 

δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη γλσξηζκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο. Παξά ηε ζεκαληηθή δήηεζε γηα 

απνθνίηνπο ΜΒΑ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ΜΒΑ πηπρίνπ 

απφ ηελ αγνξά, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ απφςεηο πνπ ακθηζβεηνχλ απηή ηελ 

πςειή εθηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ελφο ΜΒΑ. Μεξηθέο απφ ηηο θξηηηθέο 

επηθεληξψλνληαη ζην γεγνλφο φηη νη απφθνηηνη ΜΒΑ είλαη αλεπαξθψο εμνπιηζκέλνη ζην 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ελφο δπλακηθνχ θαη παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο, φηη 

νη θαζεγεηέο ζηα business schools πάζρνπλ απφ έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο 

επηρεηξεκαηηθήο εκπεηξίαο, πνιιά απφ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθή παξά πξαθηηθή θαηεχζπλζε θαη ηέινο ππάξρεη κία ππεξβνιηθή 

έκθαζε ζηελ πνζνηηθή επηζηήκε ελψ παξακειείηαη ε εμέιημε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Έηζη, ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεξεπλήζεη εάλ ηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζηε Νφηηα Αθξηθή ήηαλ ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο 
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ηεο επηρείξεζεο φπσο επίζεο θαη εάλ θαη θαηά πφζν ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

αληαπεμέξρνληαλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ.    

 

ηε έξεπλα ηνπ Baruch (2009) ζθνπφο ηνπ εξεπλεηή ήηαλ λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ αμία 

ελφο ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζεσξείηαη νξφζεκν ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαη 

δηνηθεηηθή εθπαίδεπζε. Μέζα απφ απηήλ ηελ έξεπλα εμέηαζαλ ηελ αμία ηνπ ΜΒΑ ζε 

φξνπο θαη πιηθψλ θαη άπισλ πιενλεθηεκάησλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, απνθνίησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. Γηαθνξεηηθέο νκάδεο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιεο 

απαηηήζεηο απφ έλα ΜΒΑ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία είλαη κέζσ 

δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, κέζα απφ κία ζεηξά αλνηθηψλ εξσηήζεσλ ζε κάλαηδεξ απφ 

επηρεηξήζεηο-εγέηεο ζην ρψξν ηνπο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπσο επίζεο θαη κεηά απφ 

κηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ κε κάλαηδεξ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δχν κεγάισλ 

Ακεξηθάληθσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ζε απηή ηελ έξεπλα αλαιχζεθε ε αμία ελφο ΜΒΑ, 

ζπγθξίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αμία κε ηνπο πηζαλνχο θξπθνχο θηλδχλνπο θαη 

ην θφζηνο. Απηφ αλαιχζεθε πεξαηηέξσ ζε ηξία επίπεδα: ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζην 

επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά. ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππήξμαλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο φηη έρνληαο έλα ΜΒΑ πηπρίν 

ζην βηνγξαθηθφ, απηφ βειηηψλεη ην αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ θεθάιαην, ηελ θνπιηνχξα, 

ην θεθάιαην αμίαο θαζψο θαη ην θεθάιαην αγνξάο. Δπίζεο ε πνηφηεηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ απφ ην νπνίν απνθηήζεθε ην πηπρίν ζε φξνπο έξεπλαο, δηδαζθαιίαο, 

ππνδνκέο θαη θήκε επεξεάδεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ. Δπνκέλσο, ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα απφ ην νπνίν απνθηήζεθε ην 

πηπρίν θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ κειινληηθή θαξηέξα ησλ απνθνίησλ. Ζ παξνχζα 

κειέηε αλαιχνληαο έλα δείγκα θνηηεηψλ απφ δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο, Διιάδα θαη 

Οιιαλδία, ζα δείμεη ηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηηο απαηηήζεηο απφ έλα ΜΒΑ. 

 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ζηε βηβιηνγξαθία απνηειεί ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έλα ΜΒΑ. Με βάζε ηελ έξεπλα ησλ Simpson θαη Ituma (2007) ην 

θχιν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνθφκηζε πιενλεθηεκάησλ απφ έλα ΜΒΑ θαζψο θαη 

θαηά πφζν νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο θεξδίδνπλ κέζα απφ ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σν ΜΒΑ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιέο 

θαη δείρλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηα θέξδε απφ ηελ απφθηεζε απηνχ ηνπ πηπρίνπ. ε 

ζπλέρεηα απηνχ, ε έξεπλα ησλ Simpson θαη Ituma (2007)  κεηά ηελ απφθηεζε ελφο 

ΜΒΑ, έδεημε φηη νη απφθνηηνη επσθεινχληαη κε πςειφηεξα επίπεδα κηζζψλ θαη 

δηεπζπληηθή ππφζηαζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ΜΒΑ απνθνίηνπο λα αηζζάλνληαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πξφνδν ηεο θαξηέξαο ηνπο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ 
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ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξφηεηλε φηη ελψ ην ΜΒΑ θαίλεηαη λα έρεη αλδξηθφ 

ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ηελ θνπιηνχξα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο 

ππνθείκελεο αμίεο, νη γπλαίθεο είλαη εθείλεο πνπ κεηακνξθψλνληαη απφ ηελ εκπεηξία θαη 

πεξλάλε ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν κάζεζεο. Ζ πξφνδνο ησλ αλδξψλ, ζε αληίζεζε, 

κέζα απφ έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα κέλεη ππναλάπηπθηε θαη θαζφινπ δειεαζηηθή.  

 

Μία πξφζθαηε έξεπλα, απφ ηελ άιιε, απφ ηνλ Catalyst (2000) έδεημε φηη νη άλδξεο είλαη 

πην πηζαλφ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πξφνδν ηεο θαξηέξαο ηνπο κεηά απφ ηελ 

πεξάησζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο απφ φηη νη γπλαίθεο. Όζνλ αθνξά ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, θάλεθε φηη ε αχμεζε 

κηζζνχ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ηνπο άληξεο θαη φηη ην ράζκα 

αλάκεζα ζηα δχν θχιια φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή απμάλεηαη κε ηνλ ρξφλν. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο 

εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο.  

 

ε κηα κειέηε γηα ηελ Διιάδα, ν Mihail (2006) δηαπίζησζε πσο δεδνκέλεο ηεο 

γξήγνξεο εμάπισζεο ησλ business schools θαη ησλ απνθνίησλ ΜΒΑ απαηηείηαη κηα 

αμηνιφγεζε γηα ην εάλ θαη πσο, ε εθπαίδεπζε ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηελ Διιάδα βγάδεη θαινχο κάλαηδεξο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ εξσηήζεθαλ 68 ΜΒΑ απφθνηηνη απφ έλα Διιεληθφ παλεπηζηήκην γηα ην εάλ θαη 

ζε ηη βαζκφ ε εθπαίδεπζε κέζσ ελφο ΜΒΑ κπνξεί λα επεξεάζεη δηεπζπληηθέο 

ηθαλφηεηεο, απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ εμέιημε ζηελ θαξηέξα. Αλαιχνληαο ηηο αληηιήςεηο 

θαη ζηάζεηο ησλ απνθνίησλ, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη ζπνπδέο ΜΒΑ έρνπλ ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ζηηο ηθαλφηεηεο, ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαζψο επίζεο έρνπλ θαη έλα 

κέηξην απνηέιεζκα ζηελ πξφνδν ηεο θαξηέξαο. Σα ηξία ζεκεία πνπ αλαιχζεθαλ ζε 

απηήλ ηελ έξεπλα ήηαλ πξψηνλ εάλ εληζρχνληαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θάπνηνπ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ελφο ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν πξνζθέξεηαη απφ έλα Διιεληθφ 

Παλεπηζηήκην, δεχηεξνλ εάλ θάπνηνο βειηηψλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ κεηά απφ έλα ΜΒΑ πξφγξακκα θαη ηξίηνλ εάλ θάπνηνο 

πξνσζεί  ηελ πξφνδν ηεο θαξηέξαο ηνπ ζπκπεξηιακβαλφκελεο κηαο θαιχηεξεο 

κηζζνινγηθήο απνδεκίσζεο κεηά ηελ απφθηεζε ελφο ΜΒΑ. Οη δηαπηζηψζεηο φζνλ 

αθνξά ην πξψην εξψηεκα πνπ έζεζε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζπγθξίλνληαο ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη απφ δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο, είλαη φηη νη απφθνηηνη 

απνθφκηζαλ νθέιε απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξψηεκα, δειαδή 

ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ θνηηεηψλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζηε αγνξά 
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εξγαζίαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη πξνζηηζέκελε αμία απφ ηηο ζπνπδέο 

ΜΒΑ ζε ζρέζε κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα γηα ηνπο απνθνίηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο απηήο ηεο έξεπλαο έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 

πνπ αγγίδεη ην 74% απάληεζαλ φηη ην ΜΒΑ πηπρίν ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ 

εχξεζε λέαο ζέζεο εξγαζίαο κε θαιχηεξνπο φξνπο κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο. Σέινο, 

ζρεηηθά κε ην ηειεπηαίν εξψηεκα, δειαδή εάλ νη ΜΒΑ ζπνπδέο ζπλεηζθέξνπλ ζε απηέο 

αληακνηβέο ζηελ θαξηέξα ησλ απνθνίησλ, φπσο θάπνηα πξναγσγή ή αχμεζε ζε 

ρξεκαηηθή ακνηβή, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηελ 

αχμεζε ησλ επζπλψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνχ κεηά ηελ απφθηεζε ελφο ΜΒΑ. Όκσο 

ν ξπζκφο πξναγσγψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ απνθνίησλ ζηε δνπιεηά δείρλεη κία 

κάιινλ κέηξηα παξά αθκαία πξφνδν ζηελ θαξηέξα ηνπο.  

 

Απηή ε επηξξνή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζηελ 

θαξηέξα ησλ απνθνίησλ είλαη ην βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ησλ Heisler θαη Gemmil 

(1978). ηελ έξεπλά ηνπο εμέηαζαλ ην ζχζηεκα πξναγσγήο κέζα ζηελ επηρείξεζε σο 

κέζσ αληακνηβήο.  Βαζηθά ζεκεία πνπ αλέιπζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ 

πξψηνλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ 

ζπκπεξηθνξά εθείλε πνπ είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε πξναγσγή, δεχηεξνλ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ΜΒΑ θνηηεηψλ ζην πνηα ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζε πξναγσγή κέζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηξίηνλ λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ έρνπλ ήδε αλέβεη ςειά ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ΜΒΑ θνηηεηέο πνπ ηψξα μεθηλνχλ λα αλέβνπλ ηα ζθαιηά ηεο ηεξαξρίαο. 

 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ΜΒΑ θνηηεηψλ ζηνλ ηξφπν πξναγσγήο. Δλψ ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηείλνπλ λα εθηηκνχλ κία επξχηεξε ζεηξά παξαγφλησλ, ηαπηφρξνλα 

παξαηεξήζεθε κηα πην νκνγελνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά. ηελ νκάδα ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ έπαημαλ ε ειηθία θαη 

ε εκπεηξία.  ε αληίζεζε νη ΜΒΑ θνηηεηέο δελ εκθάληζαλ θακία δηαθνξνπνίεζε σο 

πξνο ηελ ειηθία θαη εκπεηξία. Μηα βαζηθή θξηηηθή πάλσ ζηελ κειέηε απηή απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη εληφπηζε πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ νδεγεί ζηελ πξναγσγή αιιά δελ 

εληφπηζε ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο.  

 

Ζ κειέηε ησλ Reinsch θαη Shelby (1996) παξνπζίαζε ηηο επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη ΜΒΑ θνηηεηέο ζηελ δνπιεηά ηνπο κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη απφ 
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γεγνλφηα πνπ έρνπλ γίλεη κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη. Μέζα απφ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, νη ζπγγξαθείο, δηακφξθσζαλ έλα κνληέιν ζεκαληηθψλ επηθνηλσληαθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ην νπνίν βνήζεζε λα αλαγλσξηζηνχλ πηζαλέο 

ειιείςεηο επηθνηλσλίαο, θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ δηδαθηέα χιε πεξηζζφηεξν θνληά 

ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. Γχν είλαη ινηπφλ ηα ζεκεία πνπ επηθεληξψζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: πξψηνλ ηη είδνπο επηθνηλσληαθέο πξνθιήζεηο αληηκεησπίδνπλ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νη θνηηεηέο θαη δεχηεξνλ ηη πξνζσπηθέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο 

αληηιακβάλνληαη νη ΜΒΑ θνηηεηέο φηη έρνπλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηα επξήκαηα γηα ην πξψην εξψηεκα, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξφηεηλε φηη 

νη επηθνηλσληαθέο πξνθιήζεηο ζπρλά εμαξηψληαη απφ ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απνθάιπςαλ φηη ε ηάζε ήηαλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνθνξηθά γεγνλφηα πνπ νη θνηηεηέο ηα είδαλ ζαλ πξφθιεζε.  ε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ πεξηγξάθνληαη, ε έξεπλα ζπκπεξηιάκβαλε κηα γθάκα πξαγκάησλ φπσο ην 

θαζεκεξηλφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, επίζεκεο παξνπζηάζεηο, ζπλαληήζεηο, θαζψο θαη 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Δπίζεο κία ζεκαληηθή πξφθιεζε ήηαλ ε εθπξνζψπεζε ηεο 

εηαηξείαο απφ ην άηνκν ζε ηξίηνπο ή ζε πειάηεο φπσο επίζεο θαη ε εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηνηθνχληεο ηελ εηαηξία. ην δεχηεξν εξψηεκα ιίγνη ήηαλ εθείλνη νη 

νπνίνη απάληεζαλ φηη αλαγλψξηζαλ φηη έρνπλ θάπνην πξφβιεκα ζην γξαπηφ ιφγν. 

Απηφ ζεκαίλεη είηε φηη νη θνηηεηέο ζεσξήζαλ φηη είραλ άξηζην γξαπηφ ιφγν θαη 

αλάγλσζε ή φηη θάπνηνη δελ κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο. Οη 

θνηηεηέο απάληεζαλ επίζεο φηη ζα ήζειαλ λα απμήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε ζεκεία 

φπσο απηνπεπνίζεζε, πεηζψ, ηθαλφηεηα λα εμεγνχλ, αλάιπζε θαηάζηαζεο θαη έιεγρνο 

λεπξηθφηεηαο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη κεξηθνί απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηηο μέλεο γιψζζεο. Σέινο ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο πξφηεηλαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο 

επηθνηλσλίαο δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπλ ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Καζψο ηα 

πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο θαιψο επηθεληξψλνληαη ζηελ γξαπηή επηθνηλσλία, ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία γηαηί πξψηνλ αληηπξνζσπεχεη ηελ αλάγθε πνπ αληηιακβάλνληαη νη 

πεξηζζφηεξνη ΜΒΑ θνηηεηέο αιιά θαη γηαηί ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία νπζηαζηηθά 

απνηειεί θαη πξαγκαηηθή αλάγθε ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απνηππψζεθε 

απφ ηηο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ησλ ΜΒΑ θνηηεηψλ κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. 
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Οη Hsu θαη Chao (2009) πξαγκαηνπνίεζαλ κία κειέηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 10 

θνξπθαίσλ ΜΒΑ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε κηα κεγαιχηεε νκάδα ΜΒΑ 

πξνγξακκάησλ. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ 10 πξψησλ ΜΒΑ πξνγξακκάησλ κε 

εθείλα πνπ δελ ηεξκάηηζαλ ζηελ πξψηε δεθάδα κε βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ Financial 

Times, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Βάζε ηεο 

ζχγθξηζεο απνηέιεζε ην θφζηνο ελφο ΜΒΑ γηα ηνπο θνηηεηέο (δίδαθηξα). Ο κέζνο φξνο 

ησλ Ακεξηθάληθσλ παλεπηζηεκίσλ ζην θφζηνο δηδάθηξσλ γηα έλα ΜΒΑ πξφγξακκα πνπ 

βξηζθφηαλ ζηελ πξψηε δεθάδα θπκαηλφηαλ ζηα $198.300, ελψ γηα έλα ΜΒΑ 

πξφγξακκα πνπ δελ βξηζθφηαλ ζηελ πξψηε δεθάδα ην θφζηνο ησλ δηδάθηξσλ 

θπκαηλφηαλ ζηα $123,700. Έξεπλεο ηνπ General Management Admissions Council 

(GMAC) έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ έλα ΜΒΑ πξφγξακκα πνπ δελ 

αλήθεη ζηα πξψηα 10, είραλ κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηνπο απφ απηνχο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ έλα απφ ηα ηνπ 10 ΜΒΑ πξνγξάκκαηα.   

 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνπο Bickerstaffe θαη Ridgers (2007)  ηέζζεξηο ήηαλ νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζε ΜΒΑ 

πξνγξάκκαηα: λέεο επθαηξίεο γηα ηελ εμέιημε ζηελ θαξηέξα ηνπο, πξνζσπηθή αλάπηπμε 

θαη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, απμεκέλνο κηζζφο θαη λέεο γλσξηκίεο. Αλ ε επηινγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κφλν κε βάζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ηφηε νη θνηηεηέο κπνξεί 

λα εκπηζηεπηνχλ ηπθιά ηελ θαηάηαμε ησλ Business Schools. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ επηινγή ελφο πξνγξάκκαηνο ην νπνίν δελ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

θνηηεηή. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη φρη κφλν ε θαηάηαμε ηνπο ζε δηάθνξεο ιίζηεο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ 

πξφηεηλαλ νη Bickerstaffe θαη Ridgers (2007) εκθαλίδνληαη σο ζεκαληηθνί θαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε σο πξνο ηνπο ιφγνπο επηινγήο ελφο ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζή καο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εηζάγακε θαη κηα ζεηξά απφ 

πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ελφο ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ηξφπνπ επηινγήο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ. 

 

χκθσλα κε κηα άιιε κειέηε απφ ηελ Simpson (2006) ην ΜΒΑ ζαλ πηπρίν έρεη 

απνθηήζεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ελψ γηα πνιιέο γπλαίθεο είλαη 

έλαο ηξφπνο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε πςειέο ζέζεηο δηνίθεζεο. Σν ΜΒΑ απνηειεί γηα 

πνιινχο κία επέλδπζε πνπ κπνξεί λα απνθέξεη νθέιε. Απηφ δηθαηνινγεί θαη ηελ 

ηεξάζηηα αχμεζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηεο πξνζθνξάο πξνγξακκάησλ ΜΒΑ απφ 

παλεπηζηήκηα ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο. Απηή ε ηάζε δεκηνπξγεί ηελ 
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αλάγθε γηα νκνγελνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν ΜΒΑ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ, θχισλ θαη ειηθηψλ. ηφρνο ηεο δηθήο καο κειέηεο είλαη λα αλαιχζεη θαη ηηο ηξείο 

απηέο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο (Διιάδα θαη Οιιαλδία) θαη ζπκκεηέρνληεο.  

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα εκθάληζε θαη ε κειέηε ησλ Baruch θαη Leeming (2001). Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο ππνζηήξημαλ φηη νη ζπνπδέο γηα ηελ απφθηεζε ελφο ΜΒΑ 

γίλνληαη φιν θαη πην δεκνθηιήο, ηδηαίηεξα ζηελ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά θαη ζηελ 

Δπξψπε. Τπήξμε κηα ζπλερήο αχμεζε θνηηεηψλ πνπ επηζπκνχζαλ λα απνθηήζνπλ έλα 

ΜΒΑ θαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ εηζέξρνληαη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απφ πνιινχο ζεσξείηαη φηη εάλ θάπνηνο θαηέρεη έλα πηπρίν 

ΜΒΑ, απηφ απνηειεί ην δηαβαηήξην γηα δηνηθεηηθνχο ξφινπο κέζα ζε κηα επηρείξεζε. Ο 

ζθνπφο ελφο ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο απφθνηηνχο ηνπ γηα 

δηνηθεηηθνχο ξφινπο, λα ηνπο βνεζά λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θαη βηνκεραλνπνηεκέλν θφζκν θαη ηηο κνληέξλεο αλάγθεο δηνίθεζεο, λα εκπινπηίζεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα ηνπο εθνδηάζεη κε πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαξηέξα ηνπο. Δάλ έλα πξφγξακκα ηα θαηαθέξεη φια απηά, ηφηε πξνζζέηεη αμία 

ζηνλ θνηηεηή. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ λα εξεπλήζεη πφζν νη ΜΒΑ 

ζπνπδέο πιεζίαζαλ λα πεηχρνπλ ηνλ παξαπάλσ ζηφρν. Ζ έξεπλα έγηλε πάλσ ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο – ηελ εμέιημή ηνπο, ζπκπεξηθνξέο ζηελ δνπιεηά θαη ζηελ θαξηέξα 

ηνπο, θαη πνηα ήηαλ ε αληίιεςε ηνπο γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ πεξίκελαλ 

λα βειηηψζνπλ κέζα απφ ηηο ΜΒΑ ζπνπδέο. Δάλ κέζα απφ ηελ έξεπλα ππήξραλ ζεηηθέο 

επηδξάζεηο, ηφηε ζα έπξεπε λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ επέλδπζε πνπ έθαλαλ ζην ΜΒΑ 

πξφγξακκα. Πηζαλέο ζεηηθέο επηδξάζεηο κπνξεί λα κεηξεζνχλ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, 

δειαδή αλακελφκελε αχμεζε κηζζνχ αιιά θαη ζε πξνζσπηθνχο φξνπο. Ζ επέλδπζε 

ζην πξφγξακκα, ε νηθνλνκηθή φπσο επίζεο θαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη γηα ηελ 

πεξάησζε θαη νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ επέλδπζε ζε ρξήκαηα, 

είηε σο άκεζε εηζθνξά ή σο έκκεζε απψιεηα εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ε επέλδπζε ζε 

ρξφλν πνπ δαπαλήζεθε ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη πάληα λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

αλάιπζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζηφρν είρε λα εξεπλήζεη θαη λα αλαιχζεη ηνπο 

ζθνπνχο εθείλσλ πνπ παξαθνινπζνχλ έλα ΜΒΑ, θαη λα επηβεβαηψζεη κηα ζεηξά απφ 

ππνζέζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εχξεζε ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο κεηά ηελ 

απφθηεζε ελφο ΜΒΑ, ηελ απφθηεζε δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα δηαθνξεηηθέο 

νξγαλσηηθέο δνκέο, ηελ βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο, 

ηελ βειηίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα πξφζιεςε θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνφδνπ 

ηεο θαξηέξαο. Σν δείγκα ηεο κειέηεο πξνεξρφηαλ απφ θνηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 



21 

 

City Business School. Ζ δηαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο κε ηελ παξνχζα είλαη φηη 

εμεηάζακε παξαπάλσ απφ έλα πξφγξακκα ζε δχν δηαθνξεηηθά παλεπηζηήκηα ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη κία ζχγθξηζε φζν απηφ είλαη εθηθηφ, 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη φξνη ηθαλνπνίεζε θαη αληίιεςε ζπρλά πξνθαινχλ ζχγρπζε 

αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο. Πνιχ ζπρλά ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ/πειαηψλ έρεη 

κειεηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία έξεπλαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα κεηξάλε 

αληηιήςεηο θαηαλαισηψλ/πειαηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θάπνηνη εξεπλεηέο 

πηζηεχνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ/ πειαηψλ θαη ε αληίιεςε είλαη δχν 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα άξα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθφ εξγαιείν 

απνηχπσζεο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. Απηή ε κειέηε έρεη σο ζθνπφ λα δείμεη πσο ε 

ηθαλνπνίεζε είλαη ζπζρεηηζκέλε κε ηελ αληίιεςε ρξεζηκνπνηψληαο εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ηα απνηειέζκαηα απηψλ, θαηαγξάθνληαο πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

απνηππψλνπλ θαη ηηο αληηιήςεηο αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζρεδηάζηεθε βαζηδφκελν ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Οη αληηιήςεηο θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ θνηηεηψλ δηεξεπλήζεθαλ κέζσ ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 137 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζε δηαθνξεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηχπνπο 

πξνγξακκάησλ, ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ηελ Διιάδα θαη ηελ Οιιαλδία.    
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3. Πεξηγξαθή ηνπ Διιεληθνύ θαη Οιιαλδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο 

 

3.1 πγθξηηηθή Μειέηε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ πζηεκάηωλ Διιάδαο – Οιιαλδίαο 

 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δχν ρσξψλ, δειαδή ηεο Διιάδαο θαη ηεο Οιιαλδίαο. 

Παξφηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνζεγγίδεη κνλάρα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηηο δχν ρψξεο, εληνχηνηο πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηε δνκή ηνπ ζπλνιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

3.2 Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα 

 

Σν Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα: 

Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε πξνζρνιηθή αγσγή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα λεπηαγσγεία θαη 

ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε ππνρξεσηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία. Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ) είλαη εμαεηήο, κε ειηθία εηζφδνπ ην 6ν έηνο. Ζ Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε δχν θχθινπο κε ηνλ πξψην θχθιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

λα πξνζθέξεηαη απφ ηα γπκλάζηα θαη ηνλ δεχηεξν κε ππνρξεσηηθφ θχθιν λα 

πξνζθέξεηαη απφ ηα Γεληθά Λχθεηα θαη ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα.  Ζ 

ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ησλ ηειεπηαίσλ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζθνξά εθπαίδεπζεο 

πνπ νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε θαη ζε ηερληθά επαγγέικαηα. ηε κεηά-

ππνρξεσηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε εληάζζνληαη θαη ηα Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), ηα νπνία πξνζθέξνπλ επίζεκε αιιά αδηαβάζκεηε 

εθπαίδεπζε. Σα Ηδξχκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη αδηαβάζκεηα, γηαηί δέρνληαη ηφζν 

απνθνίηνπο Γπκλαζίνπ φζν θαη απνθνίηνπο Λπθείνπ, αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο 

εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ.  
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Σέινο ε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα, είηε παλεπηζηεκηαθήο είηε ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ δεκφζηα παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε απηά ηα ηδξχκαηα 

εμαξηάηαη απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζε εμεηάζεηο εζληθνχ επηπέδνπ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα πιέγκα πνιχπινθν, πνιπ-επίπεδν θαη 

δηαθνξνπνηεκέλν. Πνιιέο άιιεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, δηαβαζκηζκέλεο ή 

αδηαβάζκεηεο, πξνζθέξνληαη κέζα ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε απηφ ή θαη εληειψο αλεμάξηεηεο απφ φζεο εληάζζνληαη ζηνλ βαζηθφ 

ππξήλα ηνπ. 

 

Καζψο ε παξνχζα κειέηε πξνζεγγίδεη ηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηηο δχν ρψξεο κηα 

πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηηο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα παξνπζηαζηεί ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. 

 

3.2.1 Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

 

Με βάζε ην Διιεληθφ χληαγκα, ηα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη απηνδηνίθεηα θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο ην νπνίν πξνζθέξεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Ζ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερληθήο θαηεχζπλζεο κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο.  Σα κελ 

Παλεπηζηεκηαθήο θαηεχζπλζεο ηδξχκαηα έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ πξνζθνξά εθπαίδεπζεο 

πςεινχ επηπέδνπ ζπνπδψλ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Τπάξρνπλ πεξί ηα 20 

παλεπηζηήκηα αλά ηελ Διιάδα ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη κε 

δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ παλεπηζηεκίσλ 

είλαη ζρεηηθά απιή θαη ρσξίδεηαη ζε ρνιέο πνπ θαηφπηλ ρσξίδνληαη ζε Σκήκαηα.  

 

Σν Παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν δηαξθεί ζπλήζσο 4 ρξφληα κε κεξηθέο εμαηξέζεηο ζε πηπρία 

πνπ δηαξθνχλ 5 ή 6 ρξφληα ζπλήζσο ζε ζεηηθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο. Ο ηππηθφο 

αθαδεκατθφο ρξφλνο ρσξίδεηαη ζε δχν εμάκελα κε δεθαηξείο εβδνκάδεο θνίηεζεο θαη 3 

εβδνκάδεο εμεηάζεσλ. Σν πηπρίν απνλέκεηαη κεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε ηνπ θνηηεηή 
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ηφζν ζε ππνρξεσηηθά φζν θαη ζε καζήκαηα επηινγήο. Οη θπξηφηεξεο αθαδεκατθέο 

θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα είλαη:  

 Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

 Ννκηθά 

 Θεηηθέο Δπηζηήκεο 

 Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο 

 Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Δπηζηήκεο  

 

Ο ξφινο ηεο αλψηαηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνθηήζεη 

ηελ ίδηα ηζρχ κε ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ 

δεκηνπξγία εθαξκνζκέλεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη πεξηζζφηεξν εθαξκνζκέλα 

θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηε Διιάδα ππάξρνπλ πεξί ηα 

14 Σερληθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε παξφκνηα 

δνκή κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.  

 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα δηαξθεί 4 ρξφληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ φπνπ εθπνλείηαη ε δηαηξηβή. ε 

απηφλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πνιιέο θνξέο νη θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Σα πηπρία πνπ πξνζθέξνληαη ρσξίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Γξαθηζηηθή θαη Δπηζηήκε ησλ Σερλψλ 

 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  

 Ννζειεπηηθά θαη Δπηζηήκεο Τγείαο 

 Γηαηξνθνινγία θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ 

 Αγξνηνηνπξηζηηθέο Δπηζηήκεο 

 Μνπζηθέο πνπδέο 

 

Σν 1996/1997 ην Διιεληθφ Κξάηνο κε ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζπνπδψλ ζε έλα επξχηεξν θνηλφ, πξνρψξεζε ζηε 
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δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ πξψηε πεξίνδνο ιεηηνπξγία ηνπ 

ηδξχκαηνο ήηαλ ην 1998 κε έδξα ηελ Πάηξα θαη απφ ηφηε ππάξρεη κηα ζπλερήο 

αλάπηπμε ηνπ ηδξχκαηνο κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ηελ πξνζθνξά 

λέσλ αληηθεηκέλσλ.  

 

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ βαζίδνληαη ζηελ κέζνδν ηεο απφ απφζηαζε εθπαίδεπζεο. 

Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα νξγαλψλνπλ κφλνη ηνπο ην ρξφλν ηνπο ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Σα πηπρία ηνπ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ είλαη ηζάμηα ησλ παξαδνζηαθψλ παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.  

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ πξνζθέξεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε κηθξέο 

εμαηξέζεηο. Οξηζκέλα κφλν πξνγξάκκαηα, εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα, ηφζν ζε 

πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν πξνζθέξνληαη ζε μέλεο γιψζζεο. Απηφ 

εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ κε απηά ηνπ εμσηεξηθνχ 

κέζσ πξνγξακκάησλ φπσο ην Socrates/Erasmus θαη ην Marie Curie. ρεηηθά κε ηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ζπλήζσο ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη ε απνπζία δηδάθηξσλ πιελ πεξηνξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ 

θπξίσο ζην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη ζηηο ζπνπδέο ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

παλεπηζηήκην.  Ζ απνπζία ησλ δηδάθηξσλ θάλεη ζεκαληηθή ηελ δηαδηθαζία επηινγήο 

θνηηεηψλ ηελ νπνία ζα πεξηγξάςνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

Σα  πεξηζζφηεξα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ γξαθεία δηαζχλδεζεο πνπ 

απνηεινχλ ηελ γέθπξα κεηαμχ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Μέζα απφ ηελ ζπρλή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα 

νη απφθνηηνη βνεζνχληαη ζην λα επηηχρνπλ κία νκαιή κεηάβαζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.  

 

3.2.2 Γηαδηθαζία Δηζαγωγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Σν θπξηφηεξν απαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε 

θαηνρή ηνπ απνιπηήξηνπ ιπθείνπ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαρζέλησλ θαζνξίδεηαη εηεζίσο απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ επηινγή βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο 
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ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ φπνπ εμεηάδνληαη ζε δηάθνξα καζήκαηα. Σν ζχζηεκα 

εηζαγσγήο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε έρεη αιιάμεη αξθεηέο θνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη απνηειεί αληηθείκελν παξνχζαο δηαβνχιεπζεο.   

 

3.2.3 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

Καζψο ε παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηελ επφκελε ελφηεηα ζηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. ηφρνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απνηειεί ε 

εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα 

πξνζθέξνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο πεξί ηα 200 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ελψ ην 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην πξνζθέξεη πεξί ηα 15 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Σα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα είλαη αλνηθηά ηφζν ζε πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκίσλ φζν θαη 

Αλψηεξσλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία 

μέλε γιψζζα, ελψ ηα πξνγξάκκαηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρξφλν.  

 

Παξάιιεια ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα πξνζθέξνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ζπνπδψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαζψο θαη 

ε δνκή ησλ Γηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα.  

 

3.3 Οιιαλδηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Οιιαλδία θαζνξίδεηαη απφ ην Οιιαλδηθφ Τπνπξγείνπ 

Δθπαίδεπζεο, Κνπιηνχξαο θαη Δπηζηήκεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο δηνηθεηηθέο 

αξρέο. ε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ην Οιιαλδηθφ ζχζηεκα δηαθέξεη κε ην Διιεληθφ 

θαζψο δίλεηαη ηδηαίηεξν βαξχηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε μεθηλά ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ηα ζρνιεία δέρνληαη παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ. Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

ηειεηψλεη ζηελ ειηθία ησλ δεθανθηψ εηψλ, κε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα λα ππάξρεη κηα 

κεξηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Σα 

δεκφζηα ζρνιεία ειέγρνληαη απφ ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο. Σν ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ 

ζηελ Οιιαλδία βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία κηαο εθπαηδεπηηθήο αξρήο 
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(Onderwijsinspectie) ε νπνία θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

3.3.1 Πξωηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηαξθεί απφ ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ σο ηελ ειηθία ησλ 

δψδεθα. Σν ζρνιείν έρεη νθηψ ηάμεηο θαη ε παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Όκνηα 

κε ην Διιεληθφ ζχζηεκα νη δχν πξψηεο ηάμεηο απνηεινχλ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή ελψ 

κέρξη θαη ηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο νη καζεηέο δηδάζθνληαη γξαθή, αλάγλσζε θαη 

καζεκαηηθά. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Δπίζεο 

ζηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθψλ ηεζη θαη ζπκβνχισλ.  

3.3.2 Γεπηεξνβάζκηα / Μέζε Δθπαίδεπζε 

Ο πξψηνο ρξφλνο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο απνηειεί κεηαβαηηθφ ρξφλν απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Καηφπηλ νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξείο νκάδεο:  

 Vmbo – Πξνπαξαζθεπαζηηθή Μέζε Δθαξκνζκέλε Δθπαίδεπζε. ε απηήλ ηελ 

νκάδα ζπλδπάδνληαη ζεσξεηηθέο κε πξαθηηθέο ζπνπδέο ζηα καζεκαηηθά, ζηηο 

γιψζζεο, ζηελ ηζηνξία, ηηο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο. Πεξίπνπ ην 60% ησλ 

Οιιαλδψλ καζεηψλ αθνινπζνχλ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  

 Havo – Αλψηαηε Γεληθή πλερήο Δθπαίδεπζεο. Απηή ε νκάδα απνηειεί ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ηελ κέζε απηνχ 

ηνπ ζηαδίνπ νη καζεηέο επηιέγνπλ κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηελ νπνία ζα 

αθνινπζήζνπλ. ε απηή ηελ νκάδα ππνρξεσηηθά γηα φινπο είλαη ε κία μέλε 

γιψζζα, ζπλήζσο αγγιηθά, θαζψο θαη ηα καζεκαηηθά.  

 Vwo – Πξνπαξαζθεπαζηηθή Δπηζηεκνληθή Δθπαίδεπζε. Ζ νκάδα απηή απνηειεί 

έλα ελαιιαθηηθφ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο θαζψο πξνζθέξνληαη θαη θιαζηθέο ζπνπδέο.  

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Onderwijsinspectie&action=edit&redlink=1
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3.3.3 Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Ζ δνκή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αθνινπζεί απηή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θαη ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ 3 ζηάδηα: 

 Mbo – Μέζν επίπεδν εθαξκνζκέλεο εθπαίδεπζεο. Απνηειεί ηελ ηερληθή – 

επαγγεικαηηθή κνξθή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη δηαξθεί ηξία κε ηέζζεξα 

ρξφληα. Μεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ είηε λα 

πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν επίπεδν είηε λα βγνπλ ζηε αγνξά εξγαζίαο.  

 Hbo – Αλψηαην Δπίπεδν Δθαξκνζκέλεο Δθπαίδεπζεο. Σν επίπεδν απηφ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζε πςειφ επίπεδν εθκάζεζεο ην νπνίν δηαξθεί ηέζζεξα έσο 

έμη ρξφληα. Σν Οιιαλδηθφ ζχζηεκα, ζε απηφ ην επίπεδν είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ηελ ζπλζήθε ηεο Μπνιφληαο. Μεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ νη 

ζπνπδαζηέο απνθηνχλ πηπρίν. Μπνξνχλ επίζεο λα επηιέμνπλ ηελ ζπλέρεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο κε ζηφρν έλα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα.  

 Wo – Δπηζηεκνληθή Δθπαίδεπζε. Σν επίπεδν απηφ ζπλδέεηαη απζηεξά κε 

Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζε ηέρλεο ή επηζηήκεο. Όκνηα κε ην πξνεγνχκελν 

επίπεδν ην ζχζηεκα είλαη θαη εδψ πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηελ ζπλζήθε ηεο 

Μπνιφληαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ κε ζηφρν ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα.  

 

3.3.4 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

Ζ Οιιαλδία αλαγλσξίδεηαη σο ρψξα πνπ πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο. Καζψο ραίξεη αλαγλψξηζεο ζαλ Δπξσπατθφ θέληξν έξεπλαο πξνζειθχεη 

ζεκαληηθφ αξηζκφ θνηηεηψλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Σα παλεπηζηήκηα ηνπ Rotterdam θαη 

ηνπ Nyenrode ζεσξνχληαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην επίπεδν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – ΜΒΑ. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη εληαηηθά, ζε πςειφ 

επίπεδν, πξαθηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζρεδηαζκέλα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  
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Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνγξακκάησλ πξνζθέξεηαη ζηα αγγιηθά γηα μέλνπο 

θνηηεηέο θαη δηδάζθεηαη απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πςεινχ εξεπλεηηθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ πξνθίι.  

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Οιιαλδηθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξνζθέξεη Γηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ρξφληα. Γηα ηελ είζνδν ζε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα απαηηείηαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα. 
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4. Μεζνδνινγία 

 

4.1 ηόρνη ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 

 

Οη ζηφρνη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ είλαη:  

Να δψζεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ επθαηξία λα πξνζθέξνπλ γεληθέο αληηδξάζεηο κε βάζε ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο 

Να δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Πξνγξακκάησλ / γξακκαηείο/ 

δηαρεηξηζηέο θαη ηηο νκάδεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ζπγθξηηηθέο 

πιεξνθνξίεο λα αλαγλσξίζνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρνληαη ζηα πξνγξάκκαηα, φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο. 

Να πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζηνπο θνηηεηέο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηηο 

απαληήζεηο ή ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θάζε επίπεδν. 

εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί πσο ε έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα εληζρχζεη κεραληζκνχο 

αληίδξαζεο, θαη φρη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη. 

Σέινο ζηφρνο είλαη λα ζπιιέμεη πιεξνθφξεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

πνηφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε: 

 Δπέθηαζε ηεο πξαθηηθήο ζηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο. 

 Δλίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ αθαδεκατθνχ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη κε βειηηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα θαη δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο. 

 Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη απζηεξφηεηα ζηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

πνηφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα κέζα ζην Παλεπηζηήκην. 

 Γηαηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ κε επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 
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5. Γείγκα 

 

5.1 Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

 

5.1.1 πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη ζπιινγή ζηνηρείωλ γηα ηελ Διιάδα 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ήηαλ απαξαίηεηε 

γηα ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ θνηλνχ πνπ 

καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε. Ζ κέζνδνο πνπ επειέγε γηα λα ζπγθεληξψζνπκε φια ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία γηα απηήλ ηελ έξεπλα, ήηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα απηά κνηξάζηεθαλ ζε θνηηεηέο, Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ζε επίπεδν 

κεηαπηπρηαθνχ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζε Διιάδα θαη Οιιαλδία.  

 

Σα Διιεληθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα ήηαλ 

ηα εμήο: 

 

 Executive ΜΒΑ, Part time, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

 MBA Full time, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

 ΜΒΑ Tourism Management Full time, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζπιιέρζεθαλ ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο απφ ηελ 

γξακκαηεία ησλ πξνγξακκάησλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο Διιήλσλ θνηηεηψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 73.  Απφ ην ζχλνιν ησλ 73 θνηηεηψλ, νη 37 

απφ απηνχο αλήθνπλ ζηα Full time πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη νη 

ππφινηπνη 36 θνηηεηέο αλήθνπλ ζην Part time πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Άξα ην 

δείγκα καο θαη απφ ηα δπν είδε πξνγξακκάησλ ήηαλ επαξθήο γηα ηελ αλάιπζε πνπ ζα 

ζέιακε λα θάλνπκε θαη ζπκπεξηιακβάλεη έλα ζρεδφλ ίζν αξηζκφ θαη απφ ηα δχν 

πξνγξάκκαηα. 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ ε αλαινγία ζε άληξεο θαη γπλαίθεο 

ήηαλ 30 άληξεο θαη 43 γπλαίθεο. Αλαιχνληαο απηφ ην δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

ζε είδνο πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο (full time θαη part time), 

παξαηεξήζακε αληζφηεηα ζηελ αλαινγία αληξψλ θαη γπλαηθψλ. ηα full time 
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πξνγξάκκαηα, φπνπ ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο, ππάξρνπλ 12 

άληξεο θαη 25 γπλαίθεο. Αληίζεηα, ζην part time πξφγξακκα ππάξρνπλ  18 άληξεο θαη  

18 γπλαίθεο, κηα εηθφλα πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηα full time πξνγξάκκαηα. 

 

Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα παξνπζηάδνπκε επίζεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. ηα full time πξνγξάκκαηα νη 

ειηθίεο ησλ θνηηεηψλ ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε αλαινγία: ζηελ 

θαηεγνξία 21-25 εηψλ έρνπκε 29 θνηηεηέο θαη ζηελ νκάδα 26-35 εηψλ έρνπκε 8 

θνηηεηέο. ην part time πξφγξακκα ε εηθφλα αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηηο ειηθίεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη θαιχπηνληαη πεξηζζφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Έρνπκε 1 θνηηεηή/ηξηα ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 21-35, 23 θνηηεηέο απφ 26-35 εηψλ, 10 θνηηεηέο κε ειηθίεο απφ 36-45 

εηψλ θαη 2 θνηηεηέο κε ειηθία άλσ ησλ 45 εηψλ.  

 

Θα κπνξνχζακε επίζεο λα πάκε έλα βήκα παξαθάησ θαη λα δνχκε ηαπηφρξνλα ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο κε ην θχιν ησλ θνηηεηψλ θαη πσο ρσξίδνληαη κέζα ζε απηέο ηηο 

νκάδεο. ηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 21-35 έρνπκε 23 γπλαίθεο θαη κφλν 7 άληξεο. ηελ 

νκάδα απφ 26-35 εηψλ έρνπκε 15 γπλαίθεο θαη 16 άληξεο θνηηεηέο, ζηελ νκάδα απφ 

36-45 εηψλ έρνπκε 4 γπλαίθεο θαη 6 άληξεο θνηηεηέο θαη ηέινο ζηελ νκάδα άλσ ησλ 45 

εηψλ φπνπ έρνπκε ζπλνιηθά 2 θνηηεηέο, 1 άληξα θαη 1 γπλαίθα.  

 

5.1.2 πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη ζπιινγή ζηνηρείωλ γηα ηελ Οιιαλδία 

  

ηελ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο απεπζπλζήθακε ζε αμηφινγα, αληίζηνηρα κε ηα 

Διιεληθά, παλεπηζηήκηα φπνπ δεηήζακε ηελ βνήζεηά ηνπο γηα ηελ δηαλνκή θαη 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ  απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπο ζηα αληίζηνηρα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ζ ζεηηθή απάληεζε ήξζε απφ δχν Οιιαλδηθά 

παλεπηζηήκηα ηα νπνία καο έδσζαλ ηελ επγεληθή ηνπο ζπγθαηάζεζε θαη πνιχηηκε 

βνήζεηα γηα ηελ δηαλνκή απηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σα παλεπηζηήκηα απηά είλαη ην 

Maastricht School of Management θαη ην Nyenrode University. Σα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη απφ ηα 

δχν Οιιαλδηθά παλεπηζηήκηα αλά παλεπηζηήκην είλαη: 

 

 Maastricht School of Management 

 Executive MBA, Full time 

 Executive MBA, Part time, 
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 International MBA, Part time, 

 MBA, Part time, 

 MBA Modular, Part time 

 MBA with Specialisation in Finance, Part time 

 

 Nyenrode University 

 Executive MBA, Full time, 

 Executive MBA, Part time, 

 International MBA, Full time, 

 MBA, Full time 

 MBA, Part time 

 MBA with Specialisation in Strategic Marketing, Full time 

 

Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ, απφ ηα Οιιαλδηθά παλεπηζηήκηα, απαξαίηεησλ γηα ηελ εξεπλά 

καο έγηλε κε δχν ηξφπνπο. Πξψηα δεκηνπξγήζακε κία ζειίδα ζην δηαδίθηπν κε ην 

εξσηεκαηνιφγηα καο θαη θηηάμακε επίζεο έλα ειεθηξνληθφ link ην νπνίν ζηάιζεθε 

ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Maastricht School of Management. Σνπο δφζεθαλ 

φιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη επίζεο ηνπο ελεκεξψζακε φηη ην ζπγθεθξηκέλν link ζα 

παξακείλεη δηαζέζηκν γηα λα ζπκπιεξψλνπλ ειεθηξνληθά ην εξσηεκαηνιφγην γηα 

πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο. Μεηά ην πέξαο ησλ δχν εβδνκάδσλ ζα ζηακαηήζεη ε 

απνδνρή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη εκείο ζα πάξνπκε φηη απαληήζεηο έρνπλ δνζεί 

κέρξη ηελ ρξνληθή εθείλε ζηηγκή. 

 

Σν δεχηεξν βήκα γηα ηελ ζπιινγή επηπξφζζεησλ εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη ε παξνρή 

δπλαηφηεηαο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κε ηνπο θνηηεηέο ζε έλα απφ ηα 

Οιιαλδηθά παλεπηζηήκηα, ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκφο ελφο ηαμηδηνχ ζην Nyenrode 

University πνιχ θνληά ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Οιιαλδίαο ην Άκζηεξληακ. Ζ επίζθεςε 

έδσζε ηελ επθαηξία γλσξηκίαο κε ηνλ Γηεπζπληή ησλ ΜΒΑ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Nyenrode University θαη ηε δπλαηφηεηα κηαο πνιχ ελδηαθέξνπζαο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

έξεπλα ζπδήηεζεο.  

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέμακε απφ ηνπο Οιιαλδνχο θνηηεηέο 

ήηαλ 64 εξσηεκαηνιφγηα. Απφ απηά ηα 64 εξσηεκαηνιφγηα κφλν ηα 14 πξνέξρνληαη 

απφ full time πξνγξάκκαηα θαη ηα ππφινηπα 50 πξνέξρνληαη απφ part time 

Οιιαλδηθψλ ΜΒΑ πξνγξακκάησλ. Οη θνηηεηέο ησλ full time πξνγξακκάησλ ρσξίδνληαη 
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ίζα ζε 7 άληξεο θαη 7 γπλαίθεο, ελψ ηα part time πξνγξάκκαηα έρνπλ 12 γπλαίθεο θαη 

37 άληξεο θνηηεηέο νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα.  

 

ηα Οιιαλδηθά full time ΜΒΑ πξνγξάκκαηα νη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ρσξίδνληαη σο 

εμήο ζε ειηθηαθά γθξνππ: 11 θνηηεηέο αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 26-35 εηψλ 

θαη 3 θνηηεηέο απφ 36-45 ρξφλσλ. ε αληίζεζε ηα part time Οιιαλδηθά ΜΒΑ 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ έρνπλ 26 θνηηεηέο κε ειηθίεο απφ 26-35 εηψλ, 20 

θνηηεηέο απφ 36-45 εηψλ αιιά επηπιένλ έρνπλ θαη 3 θνηηεηέο κε ειηθίεο  άλσ ησλ 45 

ρξφλσλ. Δάλ πάξνπκε θαη ηα δχν πξνγξάκκαηα θαη ηα εμεηάζνπκε ζε ζπλνιηθφ αξηζκφ 

αλά ειηθηαθφ γθξνππ, πφζεο γπλαίθεο θαη πφζνπο άληξεο έρνπλ έρνπκε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα: ζην ειηθηαθφ γθξνππ 26-35 είλαη 8 γπλαίθεο θαη 29 άληξεο, ζην γθξνππ 

36-45 έρνπκε 10 γπλαίθεο θαη 13 άληξεο θαη ηέινο ζην ειηθηαθφ γθξνππ άλσ ησλ 45 

έρνπκε 1 γπλαίθα θαη 2 άληξεο θνηηεηέο. 

 

Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη απφ ηελ 

Οιιαλδία ζα κπνξνχζακε αθφκα λα ηνπο παξαηεξήζνπκε απφ πιεπξάο εζληθφηεηαο 

θαη απφ πνην πξφγξακκα πξνέξρνληαη. Έηζη έρνπκε 6 Οιιαλδνχο ζε Full time 

πξνγξάκκαηα θαη 45 ζε Part time πξνγξάκκαηα θαη αληίζηνηρα 36 Έιιελεο ζηα full 

time πξνγξάκκαηα θαη 36 ζηα part time πξνγξάκκαηα. Απηνί αληηζηνηρνχλ ζηα δχν 

κεγάια εζληθά γθξνππ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη ππφινηπνη θνηηεηέο αλήθνπλ 

ζηηο παξαθάησ εζληθφηεηεο: 2 Γεξκαλνί θαη 1 κε ζχλζεηε εζληθφηεηα (Γεξκαλία - 

Βξαδηιία) ζε part time πξνγξάκκαηα, 2 Ηλδνί, 2 Ηλδνλήζηνη, 1 Ηάπσλαο, 1 Πεξνπβηαλφο, 

1 Βξεηαλφο θαη 1 Καλαδφο ζε full time πξνγξάκκαηα. Σέινο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

έλαο full time θαη έλαο part time θνηηεηήο νη νπνίνη δελ έδσζαλ ζηνηρεία γηα ηελ 

εζληθφηεηά ηνπο.  
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6. Δκπεηξηθή Αλάιπζε  

 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ε εκπεηξηθή αλάιπζε ζα παξνπζηαζηεί ζε ηξία 

ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ζα αλαιχζνπκε νξηζκέλα απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο δηαθνξέο ή νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ, κεηαμχ ησλ Οιιαλδψλ 

θαη Διιήλσλ θνηηεηψλ. ην δεχηεξν ζηάδην ζα αλαιχζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηινγψλ θαζψο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Οιιαλδνχο θαη 

Έιιελεο θνηηεηέο. Σέινο ζην ηξίην ζηάδην ζα επηρεηξήζνπκε κία νηθνλνκεηξηθή 

απνηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

θνηηεηψλ ζε έλα κεηαπηπρηαθφ ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. 

 

6.1 Ανάλςζη ποιοηικών σαπακηηπιζηικών 

 

ηνπο παξαθάησ ηξεηο πίλαθεο παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ 

ειηθία θαζψο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο.  

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

θχινπ θαη ηχπνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  Παξαηεξνχκε φηη ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο ππάξρεη νκνηνκνξθία ζην πνζνζηφ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε 

πνζνζηά 54% θαη 45,3% αληίζηνηρα. Αληίζεηα ε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ αλά ηχπν 

πξνγξάκκαηνο θπξηαξρείηαη απφ ζπκκεηέρνληεο ζε Part time πξνγξάκκαηα κε 

πνζνζηφ 62,8% έλαληη 37,2% γηα ηα Full time πξνγξάκκαηα. Ζ Υ2 ζηαηηζηηθή 

ππνδεηθλχεη πσο ηα δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο είλαη 

ζπζρεηηζκέλα. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ ηελ παξαθνινχζεζε part time πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ δνπιεηά ηνπο. Ζ επηινγή απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο φπνπ νη απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο αιιά θαη ε αλάγθε 

γηα επηπξφζζεηε εθπαίδεπζε νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ παξάιιειεο 

εθπαίδεπζεο καδί κε ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία. 
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Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο αλά θχιν θαη ηχπν πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ 

ύλνιν Γείγκαηνο Γπλαίθεο Άληξεο ύλνιν 

Πιήξνπο Φνίηεζεο 23,4% 13,9% 37,2% 

Μεξηθήο Φνίηεζεο 21,9% 40,1% 62,8% 

ύλνιν 45,3% 54,0% 100,0% 

   Υ
2
=9,72*** 

Οιιαλδνί Γπλαίθεο Άληξεο ύλνιν 

Πιήξνπο Φνίηεζεο 10,9% 10,9% 21,9% 

Μεξηθήο Φνίηεζεο 18,8% 57,8% 78,1% 

ύλνιν 29,7% 68,8% 100,0% 

   Υ
2
=3,41* 

Έιιελεο Γπλαίθεο Άληξεο ύλνιν 

Πιήξνπο Φνίηεζεο 34,2% 16,4% 50,7% 

Μεξηθήο Φνίηεζεο 24,7% 24,7% 49,3% 

ύλνιν 58,9% 41,1% 100,0% 

   Υ
2
=2,33 

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

 

Όζνλ αθνξά ην Οιιαλδηθφ δείγκα θπξηαξρείηαη απφ άληξεο ζε πνζνζηφ 68,8% έλαληη 

29,7% ησλ γπλαηθψλ. Ζ ζπκκεηνρή θνηηεηψλ αλά ηχπν πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαηαη απφ 

ζπκκεηέρνληεο ζε Part time πξνγξάκκαηα κε πνζνζηφ 78,1% έλαληη 21,9% γηα ηα Full 

time πξνγξάκκαηα. Σν θπξίσο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Οιιαλδηθνχ δείγκαηνο είλαη ην 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλδξψλ ζε Part time πξνγξάκκαηα πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 

57,8% ηνπ δείγκαηνο. Απηφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δηαθνξνπνηεηηθφ 

παξάγνληα γηα ηνπο Οιιαλδνχο ζπκκεηέρνληεο. Ζ Υ2 ζηαηηζηηθή ππνδεηθλχεη πσο ηα 

δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην Οιιαλδηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζπζρεηηζκέλα. 

Σν απνηέιεζκα απηφ ππνδεηθλχεη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην Οιιαλδηθφ δείγκα φηη νη 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο έρνπλ επηιέμεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν είλαη part time 

θνίηεζεο, θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο θνηηεηέο είλαη άλδξεο. Με βάζε ινηπφλ 

απηφ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη άλδξεο ινηπφλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

γπλαίθεο επηιέγνπλ λα πξνρσξήζνπλ έλα βήκα παξαπάλσ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

παξαθνινπζψληαο έλα ΜΒΑ κε πηζαλφ θίλεηξν κία θαιχηεξε πνξεία ζηελ θαξηέξα 

ηνπο, ρσξίο απηφ απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη φηη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη θαη γηα ηηο γπλαίθεο 

απιά κπνξεί λα ηζρχεη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά. 
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Σν φηη δελ βιέπνπκε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ Οιιαλδία απφ γπλαίθεο ζπκκεηέρνληεο 

κπνξεί επίζεο λα νθείιεηε ζε ηξίηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, ίζσο ζε νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο ή αθφκα θαη ζε νηθνγελεηαθέο δνκέο θαη αμίεο.  

 

Αλαθνξηθά κε ην Διιεληθφ δείγκα ζην ζχλνιν ηνπ ε ηάζε είλαη αληίζηξνθε απφ ην 

Οιιαλδηθφ, κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ 58,9% έλαληη 41,1% αληξψλ. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ αλά πξφγξακκα ζπνπδψλ παξαηεξνχκε φηη δελ έρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζην πνζνζηφ κεηαμχ ησλ full time θαη part time πξνγξακκάησλ κε 

50,7% θαη 49,3% αληίζηνηρα. Αληίζεηα κε ην Οιιαλδηθφ δείγκα ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ (34,2%) γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε full time πξνγξάκκαηα. Γηα ην 

Διιεληθφ θνκκάηη ηνπ δείγκαηνο ηα δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηελ Υ2 

ζηαηηζηηθή είλαη αζπζρέηηζηα. ην Διιεληθφ δείγκα φπσο είδακε ππάξρεη κία πνιχ 

δηαθνξεηηθή ηάζε φζνλ αθνξά ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ζε κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα. Δδψ βιέπνπκε φηη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ επηιέγεη λα 

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο κε έλα full time κεηαπηπρηαθφ θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηνπο άληξεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο άλδξεο αθηεξψλνπλ απνθιεηζηηθά έλα κε δχν ρξφληα 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα γηα λα νινθιεξψζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα κεηά ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο. Όπσο επίζεο ηα ίζα πνζνζηά ζε 

άληξεο θαη γπλαίθεο ζηα part time πξνγξάκκαηα γηα ην Διιεληθφ δείγκα, καο 

ππνδεηθλχεη φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη κία ηάζε νη γπλαίθεο λα ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο κε έλα part time κεηαπηπρηαθφ θαη λα εμαζθαιίζνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή 

εμέιημε ζηελ θαξηέξα ηνπο ζην ίδην πνζνζηφ κε ηνπο άληξεο. Άξα απηφ ζα κπνξνχζε λα 

κεηαθξαζηεί φηη ζα βιέπνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο ηα 

επφκελα ρξφληα πνπ ζα θαηέρνπλ θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε αιιά θαη εκπεηξία λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο θαη νη 

άληξεο. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ειηθίαο ησλ θνηηεηψλ θαη 

ηνπ ηχπνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

ππάξρεη κία ζπγθέληξσζε θνηηεηψλ ζηa part time πξνγξάκκαηα έλαληη ζηα full time κε 

πνζνζηφ 62,8% θαη 37,2% αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θνηηεηψλ (49,6%) είλαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 26-35 εηψλ, ελψ νη ειηθηαθέο 

νκάδεο 21-25 θαη 36-45 ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηά 21,9% θαη 24,1% αληίζηνηρα. Δπίζεο 

έλα κηθξφ πνζνζηφ θνηηεηψλ θαηαλέκεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 45 εηψλ 

(3,6%). Ζ Υ2 ζηαηηζηηθή ππνδεηθλχεη πσο ηα δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζχλνιν 
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ηνπ δείγκαηνο είλαη ζπζρεηηζκέλα. Σν κφλν πνπ ίζσο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ είλαη 

φηη ιφγσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο θαη ζηηο δχν ρψξεο, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα 

πξνβιέςνπκε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ειηθίεο 26 έσο 35. 

 

Πίλαθαο 2. Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο αλά ειηθία θαη ηχπν πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ 

ύλνιν Γείγκαηνο 21-25 26-35 36-45 Άλω ηωλ 45 ύλνιν 

Πιήξνπο Φνίηεζεο 21,2% 13,9% 2,2% 0,0% 37,2% 

Μεξηθήο Φνίηεζεο 0,7% 35,8% 21,9% 3,6% 62,8% 

ύλνιν 21,9% 49,6% 24,1% 3,6% 100,0% 

     Υ
2
=62,01*** 

Οιιαλδνί 21-25 26-35 36-45 Άλω ηωλ 45  

Πιήξνπο Φνίηεζεο 0,0% 17,2% 4,7% 0,0% 21,9% 

Μεξηθήο Φνίηεζεο 0,0% 40,6% 31,3% 4,7% 78,1% 

ύλνιν 0,0% 57,8% 35,9% 4,7% 100,0% 

     Υ
2
=3,23 

Έιιελεο 21-25 26-35 36-45 Άλω ηωλ 45  

Πιήξνπο Φνίηεζεο 39,7% 11,0% 0,0% 0,0% 50,7% 

Μεξηθήο Φνίηεζεο 1,4% 31,5% 13,7% 2,7% 49,3% 

ύλνιν 41,1% 42,5% 13,7% 2,7% 100,0% 

     Υ
2
=45,39*** 

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

Όζνλ αθνξά ην Οιιαλδηθφ δείγκα θπξηαξρείηαη επίζεο απφ part time θνηηεηέο κε 

πνζνζηφ 78,1% ελψ νη full time είλαη κφιηο ην 21,9%. Σν θπξίσο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Οιιαλδηθνχ δείγκαηνο είλαη ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ θνηηεηψλ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 26-

35 πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 57,8% ηνπ δείγκαηνο. Μία αθφκα ζεκαληηθή 

παξαηήξεζε είλαη φηη νη Οιιαλδνί δελ έρνπλ θαλέλαλ θνηηεηή ζηελ ειηθηαθή νκάδα 21-

25. Ζ δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε ειηθηαθή νκάδα πξνέξρεηαη απφ ηελ ειηθία 36-45 κε 

πνζνζηφ 35,9% θαη ππάξρεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ (4,7%) ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ 

ησλ 45 εηψλ. Ζ Υ2 ζηαηηζηηθή ππνδεηθλχεη πσο ηα δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην 

Οιιαλδηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κε ζπζρεηηζκέλα. ην Οιιαλδηθφ ινηπφλ δείγκα 

παξαηεξνχκε ηελ ζπγθέληξσζε θνηηεηψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 26-35 θαη αθνινπζεί ε 

νκάδα 36-45 κε κεγάιν πνζνζηφ επίζεο. Ζ παξαηήξεζε επίζεο φηη δελ ππάξρεη 

θαλέλαο θνηηεηήο θάησ ησλ 25 εηψλ ζε θαλέλα απφ ηα Οιιαλδηθά κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα, ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη 

ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, 25 θαη άλσ, ην νπνίν επηηπγράλεηαη ζέηνληαο θάπνηεο 
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πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζην πξφγξακκα, φπσο γηα παξάδεηγκα: 3-5 ρξφληα 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πξψηνπ πηπρίνπ.   

 

Αλαθνξηθά κε ην Διιεληθφ δείγκα θνηηεηψλ βιέπνπκε ακέζσο κία εμέρνπζα δηαθνξά. 

ε αληίζεζε κε ηνπο Οιιαλδνχο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 21-25 νη Έιιελεο θνηηεηέο 

ζρεκαηίδνπλ έλα πνζνζηφ 41,1% ην νπνίν είλαη ην δεχηεξν ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

Έιιελεο θαζψο ε πξψηε ζεκαληηθή ειηθηαθή νκάδα είλαη 26-35 εηψλ κε πνζνζηφ 

42,5%. Αθνινπζνχλ νη νκάδεο 36-45 εηψλ κε πνζνζηφ 13,7% θαη νη θνηηεηέο άλσ ησλ 

45 εηψλ κε κηθξφηεξν ην πνζνζηφ 2,7%. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ν δηαρσξηζκφο 

θνηηεηψλ ζε full time θαη part time πξνγξάκκαηα είλαη ζρεδφλ ίζα θαηαλεκεκέλα κε 

πνζνζηά 50,7% θαη 49,3% αληίζηνηρα. Γηα ην Διιεληθφ θνκκάηη ηνπ δείγκαηνο ηα δχν 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηελ Υ2 ζηαηηζηηθή είλαη ζπζρεηηζκέλα.  

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γηα ηνπο Οιιαλδνχο θνηηεηέο θαη σο πξνο πνηεο 

ειηθίεο ηα πξνγξάκκαηα ηνπο απεπζχλνληαη, ζην Διιεληθφ δείγκα θαίλεηαη κία 

ζεκαληηθή δηαθνξά. ηα full time πξνγξάκκαηα ην ειηθηαθφ θνηλφ πνπ ζπκκεηέρεη είλαη 

21-25, ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ αιιά 

θαη απαηηήζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Οη Έιιελεο θνηηεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ επηιέμεη 

ηελ παξαθνινχζεζε ελφο full time πξνγξάκκαηνο ακέζσο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

πξψηνπ πηπρίνπ φπνπ είλαη νη ειηθίεο 21-25, θαη νη πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο δελ 

πεξηιακβάλνπλ πξνθαλψο εξγαζηαθή εκπεηξία ή πνιχ πηζαλφλ δελ δίλεηαη ηφζε 

βαξχηεηα ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα full time πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Καη ην αληίζεην αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ part time 

πξνγξακκάησλ φπνπ ην πνζνζηφ θάησ ησλ 25 εηψλ είλαη κηθξφ έσο ακειεηέν θαη νη 

ειηθίεο ησλ θνηηεηψλ ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ειηθίεο απφ 25 θαη άλσ. ηα part time 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ Διιάδα είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβαίλεη αθξηβψο ην ίδην κε ηελ 

Οιιαλδία, δειαδή λα ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα 

άξα ην επηζπκεηφ θνηλφ ζηφρνο λα είλαη νη ειηθίεο άλσ ησλ 25. Σν θνηλφ ζηφρνο απηφ 

αθνχ παξαηεξείηαη σο επηζπκεηφ θαη απφ ηηο δχν εμεηαδφκελεο ρψξεο, είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη 

απαξαίηεην γηα λα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ην ζηφρν θαη ζθνπφ αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπ ηελ 

χπαξμε, πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα κελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζε κηθξφηεξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο.  

 

 Δπίζεο ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο ειηθίεο είλαη 

ζαλ λα ππάξρεη ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, θαη θαίλεηαη φηη ηα κεηαπηπρηαθά 
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πξνγξάκκαηα έρνπλ πξνζαξκνζηεί κε βάζε απηήλ ηελ ηκεκαηνπνίεζε. Τπάξρεη 

δειαδή ην θνκκάηη ησλ θνηηεηψλ, ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφ, ην νπνίν 

επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ακέζσο κεηά ην πξνπηπρηαθφ ηνπ άξα εθεί 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηνπ full time πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ην πξνζαξκφδνπλ 

πξνθαλψο ζηηο αλάγθεο αιιά θαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο ηηο ειηθίεο. 

Όκσο απφ ηελ άιιε ππάξρεη επίζεο ε αλάγθε ζηελ αγνξά γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο 

ηαπηφρξνλα κε ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, ην νπνίν ζπλαληάκε ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο 

ρσξίο πεξηνξηζηηθφ φξην, θαη ζε απηφ έξρεηαη γηα λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ην part time 

πξφγξακκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.  

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη ειηθηαθήο νκάδαο 

θνηηεηψλ.  Παξαηεξνχκε φηη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ππάξρεη δηαθνξά ζην πνζνζηφ 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο κε πνζνζηά 54% θαη 45,3% 

αληίζηνηρα φπνπ νη άληξεο εκθαλψο ππεξηεξνχλ. ηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα 21-25 νη 

γπλαίθεο ππεξηεξνχλ κε πνζνζηφ 16,8% έλαληη ησλ αληξψλ κε πνζνζηφ 5,1%, φπνπ 

είλαη θαη ε κφλε νκάδα φπνπ νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άληξεο. ηελ 

δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα ησλ 26-35 παξαηεξνχκε κία κεγάιε δηαθνξά ησλ αληξψλ πνπ 

ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ κε πνζνζηά 32,8% θαη 16,8% αληίζηνηρα. 

Αθνινπζνχλ ηα ειηθηαθά γθξνππ 36-45 φπνπ πάιη νη άληξεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο 

γπλαίθεο κε πνζνζηά 13,9% θαη 10,2% αληίζηνηρα θαη ηέινο ε νκάδα θνηηεηψλ κε 

ειηθίεο άλσ ησλ 45 εηψλ φπνπ νη άληξεο έρνπλ πνζνζηφ 2,2% θαη νη γπλαίθεο 1,5%. Ζ 

Υ2 ζηαηηζηηθή ππνδεηθλχεη πσο ηα δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ζπζρεηηζκέλα.  
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Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο αλά ειηθία θαη θχιν 

ύλνιν Γείγκαηνο 21-25 26-35 36-45 Άλω ηωλ 45 ύλνιν 

Γπλαίθεο 16,8% 16,8% 10,2% 1,5% 45,3% 

Άληξεο 5,1% 32,8% 13,9% 2,2% 54,0% 

ύλνιν 21,9% 49,6% 24,1% 3,6% 100,0% 

     Υ
2
=15,79*** 

Οιιαλδνί 21-25 26-35 36-45 Άλω ηωλ 45  

Γπλαίθεο 0,0% 12,5% 15,6% 1,6% 29,7% 

Άληξεο 0,0% 45,3% 20,3% 3,1% 68,8% 

ύλνιν 0,0% 57,8% 35,9% 4,7% 100,0% 

     Υ
2
=3,30 

Έιιελεο 21-25 26-35 36-45 Άλω ηωλ 45  

Γπλαίθεο 31,5% 20,5% 5,5% 1,4% 58,9% 

Άληξεο 9,6% 21,9% 8,2% 1,4% 41,1% 

ύλνιν 41,1% 42,5% 13,7% 2,7% 100,0% 

     Υ
2
=6,87* 

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 10% 

 

Όζνλ αθνξά ην Οιιαλδηθφ δείγκα θπξηαξρείηαη απφ άληξεο ηεο ειηθίαο 26-35 ζε 

πνζνζηφ 45,3% έλαληη 12,5% ησλ γπλαηθψλ ζηελ αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ (15,6%) εκθαλίδεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 36-45. Σν 

αληίζηνηρν πνζνζηφ αληξψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα είλαη 20,3%. Υακειά 

πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηελ ηειεπηαία ειηθηαθή νκάδα θνηηεηψλ κε ειηθίεο άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ηνπο άληξεο πάιη ζε πςειφηεξν πνζνζηφ (3,1%) έλαληη ησλ γπλαηθψλ (1,6%) 

ηεο ίδηαο ειηθίαο. Ζ Υ2 ζηαηηζηηθή ππνδεηθλχεη πσο ηα δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην 

Οιιαλδηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο είλαη αζπζρέηηζηα.  

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ζηνπο Έιιελεο ε ειηθηαθή νκάδα 21-25 είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε θαη κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα πνζνζηά γπλαηθψλ (31,5%) θαη 

αληξψλ (9,6%) ηεο ίδηαο νκάδαο. Ζ πξψηε ζεκαληηθή ειηθηαθή νκάδα φπνπ είλαη 26-35 

ην πνζνζηφ κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη ζρεδφλ ίζν, 21,9% θαη 20,5% 

αληίζηνηρα. Ζ επφκελε ειηθηαθή νκάδα 36-45 έρεη άληξεο κε πνζνζηφ 8,2% θαη 

γπλαίθεο 5,5% θαη νη θνηηεηέο κε ειηθία άλσ ησλ 45 εηψλ έρνπλ ίζν πνζνζηφ αληξψλ 

θαη γπλαηθψλ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ αλέξρεηαη ζε 1,4%. Γηα ην Διιεληθφ 

θνκκάηη ηνπ δείγκαηνο ηα δχν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηελ Υ2 ζηαηηζηηθή είλαη 

ζπζρεηηζκέλα.  

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξψηεζεο 9 πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θνίηεζε ζε έλα κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε νξηζκέλα κεζνδνινγηθά 
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δεηήκαηα, ζεκαληηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  Πξψηνλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη αλνηθηήο πνιιαπιήο επηινγήο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

επνκέλσο θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα επηιέμεη πέξα ηεο κηαο απάληεζεο.  Οη 

Οιιαλδνί ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ θαηά κέζν φξν ππνδεηθλχνληαο 3,5 απαληήζεηο 

πεξίπνπ, έλαληη κφιηο 2 θαηά κέζν φξν ησλ Διιήλσλ.  Απηφ ζεκαίλεη πσο νη Οιιαλδνί 

έρνπλ θαηά κέζν φξν κηα κεγαιχηεξε δηαζπνξά ησλ θηλήηξσλ πνπ νδεγνχλ ζε θνίηεζε 

ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.  Γεχηεξνλ, ε αλάιπζή καο δελ πξέπεη λα βαζηζηεί 

ζηα απφιπηα πνζνζηά αιιά ζε έλα ζηαζκηζκέλν κέζν ησλ απαληήζεσλ κε βάζε ηφζν 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ απαληήζεσλ.  Ζ 

ζηάζκηζε απηή παξνπζηάδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο. Σξίηνλ, γηα λα δηαπηζηψζνπκε 

ηελ χπαξμε ζπλνιηθήο δηαθνξάο ή κε, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζακε έλα 

Ε-test γηα ηε δηαθνξά πνζνζηψλ ζε ζηαηηζηηθφ δείγκα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ηα 

παξνπζηάδνπκε ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε.  Παξφκνηα κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

ζηηο εξσηήζεηο 10 θαη 11 πνπ κεζνδνινγηθά ρξήδνπλ αληίζηνηρεο αληηκεηψπηζεο.   

 

Με βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4 πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ 

ζηελ εξψηεζε 9 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο παξαηεξνχκε φηη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν 

γηα ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο  ηνπο κε πνζνζηφ 

33,76%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο Οιιαλδνχο, φπνπ απάληεζαλ επίζεο φηη ε 

αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ηνπο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν, είλαη 25,68%. Ζ δηαθνξά 

ησλ Διιήλσλ κε ηνπο Οιιαλδνχο φζσλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θαξηέξαο ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπνκέλσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη 

ζηηο δχν ρψξεο πξσηεχνλ θίλεηξν γηα λα επηιέμνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είλαη ε εμέιημε ζηελ θαξηέξα ηνπο θαη πξνθαλψο πηζηεχνπλ 

ζηελ επέλδπζε απηή.  
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Πίλαθαο 4. Κχξηνη ιφγνη ζπκκεηνρήο ζε έλα ΜΒΑ, αλά ρψξα πξνγξάκκαηνο 

 Οιιαλδία Διιάδα ύλνιν 

Οιιαλδία 

ηαζκηζκέλε 

Διιάδα 

ηαζκηζκέλε Γηαθνξά 

Z-

Statistic 

Αλάπηπμε 

θαξηέξαο 57 53 110 25,68% 33,76% -8,08% 1,39* 

Πξνζωπηθή 

αλάπηπμε 51 40 91 22,97% 25,48% -2,50% 0,47 

Γεκηνπξγία 

Δπηρεηξεκαηηθώλ 

δεμηνηήηωλ / 

ιύζεωλ 35 25 60 15,77% 15,92% -0,16% 0,04 

Γλώζεηο 

Management 37 21 58 16,67% 13,38% 3,29% 0,78 

Πηπρίν 18 13 31 8,11% 8,28% -0,17% 0,05 

Γλωξηκίεο 24 5 29 10,81% 3,18% 7,63% 3,46*** 

ύλνιν 222 157  100,00% 100,00%   

Μέζνο Αξηζκόο 

Απαληήζεωλ 3,47 2,15      

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 10% 

 

Ζ επφκελε ζεκαληηθή δηαθνξά Διιήλσλ θαη Οιιαλδψλ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πνπ ηνπο 

νδεγνχλ ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είλαη ε δεκηνπξγία λένπ δηθηχνπ γλσξηκηψλ 

κε πνζνζηά 10,81% θαη 3,18% γηα ηνπο Οιιαλδνχο θαη ηνπο Έιιελεο αληίζηνηρα. 

Παξαηεξνχκε επνκέλσο πσο ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ζε αληίζεζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν (αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο), είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφο γηα ηνπο Οιιαλδνχο 

απ‟ φηη γηα ηνπο Έιιελεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ πνζνζηά κπνξνχκε λα δνχκε κία 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θίλεηξν γηα ηελ επηινγή παξαθνινχζεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη πσο εθηηκνχλ νη θνηηεηέο ζε ηη βαζκφ, ζα σθειεζνχλ απφ ηα 

κεηαπηπρηαθά απηά πξνγξάκκαηα. Οη Οιιαλδνί δίλνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηηο 

γλσξηκίεο πνπ ζα απνθηεζνχλ κέζα απφ έλα ηέηνην πξφγξακκα βιέπνληαο ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ ζεκαζία ησλ γλσξηκηψλ απηψλ ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ Διιήλσλ θαη Οιιαλδψλ.  

 

Σα θίλεηξα φκσο ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο Οιιαλδνχο είλαη Πξνζσπηθή 

Αλάπηπμε, Απφθηεζε γλψζεο ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Γεκηνπξγία 

Δπηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ / ιχζεσλ, Γεκηνπξγία λένπ δηθηχνπ γλσξηκηψλ θαη ηέινο ε 
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απφθηεζε ελφο πηπρίνπ. Σα αληίζηνηρα γηα ηνπο Έιιελεο θίλεηξα κε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη Πξνζσπηθή Αλάπηπμε, Γεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ / 

ιχζεσλ, Απφθηεζε γλψζεο ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, απφθηεζε ελφο πηπρίνπ θαη 

ηέινο γηα ηνπο Έιιελεο είλαη ε Γεκηνπξγία λένπ δηθηχνπ γλσξηκηψλ.  

 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη θνηηεηέο απφ θάζε ρψξα θαηαηάζζνπλ ηα πην ζεκαληηθά 

θίλεηξα γηα ηελ θνίηεζή ηνπο ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, πξνζδίδεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην πξφγξακκα.  

ε αξθεηά θξηηήξηα βιέπνπκε λα ηαπηίδνληαη νη θνηηεηέο απφ Διιάδα θαη Οιιαλδία, 

φπσο ηελ πξψηε ηνπο θαη δεχηεξε επηινγή ηα νπνία δχν απηά θίλεηξα (Πξνζσπηθή 

Αλάπηπμε θαη Γεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ / ιχζεσλ), ζα κπνξνχζακε λα 

ηα ραξαθηεξίζνπκε θαη σο θχξηνη παξάγνληεο νη νπνίνη ζα επεξεάζνπλ θάπνηνλ λα 

απνθαζίζεη λα παξαθνινπζήζεη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα αλεμάξηεηα ηελ ειηθία 

θαη ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη αθφκα θαη αλεμαξηήησο ρψξαο 

φπσο απνδεηθλχεηαη. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 5 βαζίδεηαη ζηελ εξψηεζε 10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

παξνπζηάδεη ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ αλαδήηεζε θαη 

επηινγή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζνχλ. Ζ εξψηεζε 10 απνηειεί 

επίζεο κία εξψηεζε πνιιαπιήο αλνηθηήο επηινγήο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ 

ππάξρεη ηφζν κεγάιε αλνκνηνκνξθία κεηαμχ ηνπ κέζνπ φξνπ απαληήζεσλ ησλ 

Οιιαλδψλ θαη ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη Οιιαλδνί απάληεζαλ θαηά 

κέζν φξν 1,54 επηινγέο θαη νη Έιιελεο 1,19 επηινγέο. Παξαηεξνχκε κία ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ επηινγή πεγψλ πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ Οιιαλδψλ θαη ησλ 

Διιήλσλ θνηηεηψλ θαζψο νη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο είλαη δηαθνξεηηθνί γηα ηα δχν 

δείγκαηα θαη απηή ε δηαθνξά ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ πην ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο βξίζθεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ ηληεξλέη φπνπ νη 

Έιιελεο δειψλνπλ φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 38% ζε αληίζεζε κε 

ηνπο Οιιαλδνχο φπνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη κφιηο 22%. Απηή ε δηαθνξά αλ κπεη 

θάησ απφ ην πξίζκα ηεο γεληθφηεξεο ρξήζεο ηνπ ηληεξλέη ζηηο δχν ρψξεο θαζίζηαηαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη 

ε δηα ζηφκαηνο πιεξνθφξεζε φπνπ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θαη γηα ηηο δχν 

ρψξεο κε αληίζηνηρα πνζνζηά 40,23% θαη 29,29% γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο 

Οιιαλδνχο.  
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Πίλαθαο 5. Κχξηνη ηξφπνη εχξεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην ΜΒΑ, αλά ρψξα 

πξνγξάκκαηνο 

 Οιιαλδία Διιάδα ύλνιν 

Οιιαλδία 

ηαζκηζκέλε 

Διιάδα 

ηαζκηζκέλε Γηαθνξά 

Z-

Statistic 

Internet 22 33 55 22,22% 37,93% -15,71% 2,64*** 

Agency 0 0 0 0,00% 0,00%   

Γηα 

ζηόκαηνο 

θήκε 29 35 64 29,29% 40,23% -10,94% 1,80** 

Πξνζωπηθή 

Αλαδήηεζε 24 13 37 24,24% 14,94% 9,30% 2,09** 

MBA 

πλέδξηα 3  3 3,03% 0,00% 3,03% 6,,60*** 

AMBA 

Αλαγλώξηζε 0 0 0 0,00% 0,00%   

ηε Γνπιεηά 13 4 17 13,13% 4,60% 8,53% 3,25*** 

Γηαθήκηζε 8 2 10 8,08% 2,30% 5,78% 3,09*** 

ύλνιν 99 87  100,00% 100,00%   

Μέζνο 

Αξηζκόο 

Απαληήζεωλ 1,54 1,19      

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

ην Οιιαλδηθφ δείγκα ζεκαληηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε κε 

πνζνζηφ 24,24% έλαληη κφιηο 15% ησλ Διιήλσλ. εκαληηθφ πνζνζηφ επίζεο 

εκθαλίδεη ε πιεξνθφξεζε απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κε 13,13% ησλ Οιιαλδψλ έλαληη 

κφιηο 4,60% ησλ Διιήλσλ. ηελ ζπλνιηθή εηθφλα φζνλ αθνξά ηνπο Οιιαλδνχο νη 

πεγέο πιεξνθφξεζεο κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο είλαη: ε 

δηα ζηφκαηνο θήκε, ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε, ην ηληεξλέη, ε πιεξνθφξεζε κέζα απφ 

ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, ε δηαθήκηζε θαη ηέινο ηα ζπλέδξηα ΜΒΑ.   

 

Οη αληίζηνηρα ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο Έιιελεο κε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη: ε δηα ζηφκαηνο θήκε, ην ηληεξλέη, ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε, ε 

πιεξνθφξεζε κέζα απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν θαη ηέινο ε δηαθήκηζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαλέλαο απφ ηνπο Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο δελ αλαγλψξηζε ηνλ ξφιν ησλ 

ζπλεδξίσλ ΜΒΑ ελψ ηφζν ε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ αιιά θαη νη Αgents δελ 

έιαβαλ θακία απάληεζε απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ. 
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Απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ βιέπνπκε φηη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ 

επηινγή θαη αγνξά κηαο ππεξεζίαο φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο ΜΒΑ επεξεάδεηαη πνιχ 

απφ ηελ δηα ζηφκαηνο θήκε. Σν νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο 

κεηαδίδνπλ θαη κε βάζε απηέο νδεγνχληαη ζηηο κεηέπεηηα επηινγέο ηνπο, πξνέξρνληαη 

απφ εκπεηξίεο άιισλ πξνζψπσλ, ζρφιηα, ζπζηάζεηο ή πξνζσπηθή εκπεηξία ζηα νπνία 

θαίλεηαη λα ξίρλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη εκπηζηνζχλε. 

 

 Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηληεξλέη γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ ιήςε κηαο απφθαζεο βιέπνπκε φηη γηα ηνπο Έιιελεο βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε 

θαη γηα ηνπο Οιιαλδνχο ζηελ ηξίηε ζέζε. Θα πεξηκέλακε ίζσο λα βξίζθεηαη ζαλ 

παξάγνληαο ζε κία ίζσο πςειφηεξε ζέζε, ιφγσ ηεο επθνιίαο πνπ δίλεη ην ηληεξλέη 

ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ ν θαζέλαο κε κηα απιή αλαδήηεζε ζηηο 

αληίζηνηρεο κεραλέο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί άπεηξεο πιεξνθνξίεο. Ο ιφγνο πνπ 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ν παξάγνληαο ηληεξλέη, κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε ρψξαο ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ ίληεξλεη. Μεξηθνί απφ 

ηνπο παξάγνληεο ηεο θνπιηνχξαο απηήο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ είλαη ηζηνξηθνί, 

πνιηηηθνί ή αθφκα πφζν αλαπηπγκέλε είλαη κία ρψξα ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. Με βάζε 

ην Internet World Stat (Sep 2009) γηα ηελ ρξήζε ηνπ ηληεξλέη ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο 

φπνπ θαη ε Διιάδα θαη ε Οιιαλδία αλήθνπλ, ε Διιάδα κε πιεζπζκφ 10.737.428εθ. 

(πεξίπνπ γηα ην 2009) έρεη θαηαγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 4.932.495εθ., κε πνζνζηφ 

δηείζδπζεο ζηνλ πιεζπζκφ 45,9% θαη ε αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ απφ ην 

2000 κέρξη ην 2009 αλέξρεηαη ζην εληππσζηαθφ πνζνζηφ 393,2%. Όζνλ αθνξά ηελ 

Οιιαλδία, ε νπνία έρεη πιεζπζκφ θαηαγεγξακκέλν γηα ην 2009 16.715.999εθ. θαη 

ρξήζηεο ηνπ ηληεξλέη 14.304.600εθ., κε πνζνζηφ δηείζδπζεο ζηνλ πιεζπζκφ 85,6% θαη 

έρεη επίζεο αχμεζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηληεξλέη απφ ην 2000-2009, κε πνζνζηφ 

266.8%. Πξνθαλψο ε Οιιαλδία έρεη πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ηληεξλέη ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, εάλ ηε ζπγθξίλνπκε κε ηελ Διιάδα, αιιά ην 

πην αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ αχμεζεο ζε ρξήζηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

Διιάδα (Internet World Stats, 2010). 

 

Αθφκε έλαο παξάγνληαο είλαη ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε πνπ θάλεη ν θαζέλαο θνηηεηήο 

γηα λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ επηινγή ηνπ, φπνπ βιέπνπκε λα θαηέρεη 

ηηο αληίζηνηρεο ηξίηε ζέζε γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηελ δεχηεξε γηα ηνπο Οιιαλδνχο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη θαηαλνεηφ φηη θάπνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πξνέιζνπλ 

απφ ηελ δηθή ζνπ πξνζσπηθή αλαδήηεζε. Δπίζεο βιέπνπκε φηη επφκελνο παξάγνληαο 
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είλαη ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεηο κέζα απφ ηνλ εξγαζηαθφ ζνπ ρψξν, δειαδή απφ 

ζπλαδέιθνπο, θαη βιέπνπκε φηη είλαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη γηα ηνπο Οιιαλδνχο θαη γηα 

ηνπο Έιιελεο φπσο επίζεο θαη ε πιεξνθνξία πνπ έιαβαλ απφ δηαθήκηζε πνπ 

αθνινπζεί ζηελ πέκπηε ζέζε θαη γηα ηνπο δχν. Σέινο βιέπνπκε κία απφ ηηο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο γηα ηηο δχν ρψξεο, έρνπκε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηνπο Οιιαλδνχο νη νπνίνη 

έρνπλ αθνχζεη γηα ην πξφγξακκα απφ ΜΒΑ ζπλέδξηα ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ν 

παξάγνληαο απηφο δελ ππάξρεη θαζφινπ, πνπ καο δείρλεη φηη πηζαλφλ νη Έιιελεο δελ 

παξαθνινπζνχλ ηέηνηα ζπλέδξηα ή ην πνζνζηφ πνπ παξαθνινπζεί πξνθαλψο δελ ήηαλ 

κέζα ζην δείγκα καο. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 6 πνπ βαζίδεηαη ζηελ εξψηεζε 11 παξνπζηάδεη ηα βαζηθά 

θξηηήξηα επηινγήο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληαο λα ππνδείμνπλ ηνπο δχν πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Οη Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο αληαπνθξίζεθαλ πιήξσο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη απάληεζαλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 2 απαληήζεηο (1,92) 

ζε αληίζεζε κε ηνπο Οιιαλδνχο πνπ θαηά κέζν φξν έδσζαλ άλσ ησλ 2 απαληήζεσλ 

(2,28). Παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο βξίζθεηαη ζηνλ παξάγνληα αληαπνδνηηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Value for 

money) φπνπ νη Έιιελεο εκθαλίδνπλ έλα πνζνζηφ 16,43% ζε αληίζεζε κε ηνπο 

Οιιαλδνχο φπνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη κφιηο 4,11%. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο 

πνπ εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ε ηνπνζεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φπνπ γηα ηνπο 

Οιιαλδνχο ην πνζνζηφ είλαη 16,44% ελψ γηα ηνπο Έιιελεο είλαη κφιηο 9,29%.  
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Πίλαθαο 6. Κχξηνη ιφγνη επηινγήο ελφο ΜΒΑ, αλά ρψξα πξνγξάκκαηνο 

 Οιιαλδία Διιάδα ύλνιν 

Οιιαλδία 

ηαζκηζκέλε 

Διιάδα 

ηαζκηζκέλε Γηαθνξά 

Z-

Statistic 

Σνπνζεζία 24 13 37 16,44% 9,29% 7,15% 1,98*** 

AMBA 

Αλαγλώξηζε 12 4 16 8,22% 2,86% 5,36% 2,59*** 

Φήκε 39 44 83 26,71% 31,43% -4,72% 0,82 

Σξόπνο ζπνπδώλ 35 25 60 23,97% 17,86% 6,12% 1,28* 

Γνκή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 23 29 52 15,75% 20,71% -4,96% 1,00 

Κόζηνο 7 2 9 4,79% 1,43% 3,37% 2,31*** 

Αληαπνδνηηθόηεηα 6 23 29 4,11% 16,43% -12,32% 2,80*** 

ύλνιν 146 140  100,00% 100,00%   

Μέζνο Αξηζκόο 

Απαληήζεωλ 2,28 1,92      

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

ην Διιεληθφ δείγκα ζεκαληηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ ε θήκε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

πνζνζηφ 31,43% έλαληη 26,71% ησλ Οιιαλδψλ. εκαληηθφ επίζεο πνζνζηφ εκθαλίδεη 

ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πνζνζηφ γηα ηνπο Έιιελεο 20,71% έλαληη 15,75% γηα 

ηνπο Οιιαλδνχο. ηελ ζπλνιηθή εηθφλα φζνλ αθνξά ηνπο Οιιαλδνχο ηα θξηηήξηα 

επηινγήο κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο είλαη ε θήκε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν ηξφπνο ζπνπδψλ, ε ηνπνζεζία, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ, ην θφζηνο ζπνπδψλ θαη ηέινο ε αληαπνδνηηθή αμία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σα αληίζηνηρα θξηηήξηα γηα ηνπο Έιιελεο κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

ε θήκε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ηξφπνο ζπνπδψλ, ε 

αληαπνδνηηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ηνπνζεζία, ε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ θαη 

ηέινο ην θφζηνο ζπνπδψλ.  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 6 παξαηεξνχκε φηη θαη γηα ηνπο Οιιαλδνχο θαη γηα ηνπο 

Έιιελεο ε θήκε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη 

εθείλν πνπ παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε θήκε κπνξεί λα παίδεη ηφζν θαζνξηζηηθφ ξφιν κπνξεί λα 

είλαη θαη ε κάρε πνπ δίλνπλ θαη ηα ίδηα ηα Παλεπηζηήκηα γηα κία θαιχηεξε ζέζε ζηηο 

βαζκνινγηθέο θαηαηάμεηο ησλ θαιχηεξσλ ΜΒΑ ζρνιψλ αιιά θαη θαηά ζπλέπεηα απηνχ ε 
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ζεκαζία πνπ δίλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο νη επηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο, απφ πνην 

Παλεπηζηήκην πξνέξρεηαη ην πηπρίν ηνπ θάζε πηζαλνχ ππνςεθίνπ.  

 

Δπφκελν ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο Έιιελεο είλαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην 

νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα εθείλνπο ηη καζήκαηα πεξηιακβάλεη ην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ηη αθξηβψο ζα απνθνκίζνπλ απφ ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ, πξνθαλψο γηα λα κπνξέζνπλ λα επηιέμνπλ θαη 

γηα λα επσθειεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζσπηθή αιιά θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Ο ηξφπνο ζπνπδψλ είλαη ην επφκελν ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

Έιιελεο ην νπνίν επίζεο καο δείρλεη φηη παίδεη ξφιν λα γλσξίδνπλ πσο είλαη δνκεκέλν 

ην πξφγξακκα γηα λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζσζηά κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν επφκελν πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

είλαη ε αληαπνδνηηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε απηφ καο δείρλεη φηη νη Έιιελεο 

θνηηεηέο ππνινγίδνπλ ε επέλδπζε πνπ ζα θάλνπλ εάλ ζα ηνπο σθειήζεη ζην κέιινλ 

απφ φιεο ηηο απφςεηο. ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο ζέζεηο γηα ηνπο Έιιελεο βξίζθνληαη ε 

ηνπνζεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εάλ έρεη αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ θαη ηέινο ην 

θφζηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη βέβαηα λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη 

θάπνηνη Έιιελεο θνηηεηέο απάληεζαλ φηη θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ αιιά ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη θαλέλα απφ 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα δελ είλαη αλαγλσξηζκέλν. 

Δπίζεο εληππσζηαθφ είλαη φηη νη Έιιελεο θαηαηάζζνπλ ην θφζηνο ελφο κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, σο ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελφο 

κεηαπηπρηαθνχ. Ίζσο ζε απηφ ζπληειεί φηη ζηα πεξηζζφηεξα Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα 

ζηελ Διιάδα ην θφζηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ δελ δηαθέξεη θαη 

πνιχ απφ ην έλα Παλεπηζηήκην ζην άιιν, άξα γηα ηνπο θνηηεηέο ε δηαθνξά είλαη 

ειάρηζηε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ακειεηέα εθφζνλ έρνπλ πάξεη ηελ απφθαζε λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.  

 

Γηα ηνπο Οιιαλδνχο ε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηνπο έθαλαλ λα 

επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα εθηφο απφ ην πξψην, πνπ φπσο 

ήδε αλαθέξακε είλαη θνηλφ θαη γηα ηνπο Έιιελεο ηελ θήκε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε φια 

ηα ππφινηπα έρνπλ ζρεκαηίζεη δηαθνξεηηθή ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο απφ ηνπο Έιιελεο. 

Οη Οιιαλδνί ινηπφλ, δεχηεξν θξηηήξην έρνπλ ηνλ ηξφπν ζπνπδψλ θαη ακέζσο κεηά ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ ηξίηε ζέζε. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ηνπνζεζία είλαη 

θάηη ην νπνίν δίλνπλ αξθεηά κεγάιε ζεκαζία ζε αληίζεζε κε ηνπο Έιιελεο, κεγαιχηεξε 

θαη απφ ηελ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν αθνινπζεί ζηελ ιίζηα. Σν επφκελν είλαη 
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ε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ, ην νπνίν ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο είλαη βαζηθφ θξηηήξην 

γηα ηα Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα λα έρνπλ γηαηί απμάλνπλ ην θχξνο αιιά 

πηζηνπνηείηαη θαηά θάπνην ηξφπν θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν θφζηνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αθνινπζεί σο επφκελν ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηνπο Οιιαλδνχο, νη 

νπνίνη ζπκθσλνχλ ζρεδφλ κε ηνπο Έιιελεο θαη ην θαηαηάζζνπλ ζε κία απφ ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο, ην νπνίν πηζαλψο ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί 

εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε απνθαζίζεη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα θαη ην θφζηνο ηνπ δελ είλαη απηφ πνπ ζα θάλεη ηελ δηαθνξά ζηελ επηινγή 

Παλεπηζηεκίνπ ή πξνγξάκκαηνο. Καη ηέινο νη Οιιαλδνί έρνπλ ζηελ ιίζηα ηνπο ηελ 

αληαπνδνηηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάηη ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ θαη αμηνζεκείσην, 

γηα ην ιφγν φηη καο δείρλεη φηη νη Οιιαλδνί δελ πεξηκέλνπλ αιιά θαη δελ έρνπλ ζαλ 

θχξην θξηηήξην ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηιέγνπλ ηηο άκεζεο σθέιεηεο απφ ην 

πξφγξακκα.  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 7 ηεο εξψηεζεο 12 απεηθνλίδνληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ 

ζηελ εξψηεζε πνηφο ήηαλ ή ηη ήηαλ απηφ πνπ ηνπο επεξέαζε ζηελ απφθαζή ηνπο λα 

θάλνπλ αίηεζε γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ ηειηθά ζπκκεηέρνπλ. Δάλ ην 

εμεηάζνπκε ζην ζχλνιν δχν κεγάινπο παξάγνληεο παξαηεξνχκε πνπ είλαη ην 

παλεπηζηεκηαθφ πξνζσπηθφ θαη ε νηθνγέλεηα ησλ θνηηεηψλ πνπ έπαημαλ ηνπο πην 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ απφθαζε ησλ θνηηεηψλ. Δάλ ην δηαρσξίζνπκε ζε 

Οιιαλδνχο θαη Έιιελεο θαη ην δνχκε μερσξηζηά παξαηεξνχκε φηη πξψηνλ γηα ηνπο 

Οιιαλδνχο κε ίζν πνζνζηφ 17,19%, ην παλεπηζηεκηαθφ πξνζσπηθφ θαη ε νηθνγέλεηα 

είλαη ηα δχν ηα νπνία δειψλνπλ φηη ηνπο επεξέαζαλ πην πνιχ ζηελ απφθαζή ηνπο λα 

θάλνπλ αίηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ φπνπ θνηηνχλ, φπσο θαη ζην ζχλνιν 

ησλ θνηηεηψλ κφλν κε ηελ δηαθνξά φηη νη Οιιαλδνί ζεσξνχλ φηη απηά ηα δχν είραλ 

αθξηβψο ηελ ίδηα βαξχηεηα ζηελ απφθαζή ηνπο ελψ ζην ζχλνιν πξνεγείηαη ην 

παλεπηζηεκηαθφ πξνζσπηθφ. Γηα ηνπο Οιιαλδνχο αθνινπζνχλ νη παξάγνληεο κε ηελ 

ζεηξά, ν εξγνδφηεο ηνπο κε πνζνζηφ 10,94%, αθνινπζνχλ επίζεο κε ίζν πνζνζηφ 

κεηαμχ ηνπο νη ζπλάδειθνί ηνπο θαη νη θίινη φπνπ δειψλνπλ φηη ηνπο επεξέαζαλ κε 

πνζνζηφ 7,81%, θαη χζηεξα είλαη νη θαζεγεηέο ηνπο κε πνζνζηφ 4,69%, χκβνπινη 

Καξηέξαο κε πνζνζηφ 3,13% θαη ηέινο ην απνδίδνπλ ζε θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα εξψηεζε λα ηνπο έρνπλ επεξεάζεη κε 

πνζνζηφ 4,69%.  
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Πίλαθαο 7. εκαληηθφηεξε επηξξνή ζηελ επηινγή ηνπ ΜΒΑ, αλά εζληθφηεηα 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο ύλνιν 

Παλεπηζηεκηαθό Πξνζωπηθό 17.19% 19.18% 18.25% 

Δξγνδόηεο 10.94% 1.37% 5.84% 

πλάδειθνη 7.81% 6.85% 7.30% 

Οηθνγέλεηα 17.19% 12.33% 14.60% 

Φίινη 7.81% 10.96% 9.49% 

Καζεγεηέο 4.69% 2.74% 3.65% 

ύκβνπινη Καξηέξαο 3.13% 0.00% 1.46% 

Άιιν 4.69% 0.00% 2.19% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 

  
 

Όζνλ αθνξά ηνπο Έιιελεο, κε βάζε ηεο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ην Παλεπηζηεκηαθφ 

πξνζσπηθφ είλαη ν παξάγνληαο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ηνπο επεξέαζε πην 

πνιχ ζηελ απφθαζή ηνπο λα θάλνπλ αίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα κε πνζνζηφ 19,18% ην νπνίν είλαη θαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ 

Οιιαλδψλ. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο επεξέαζε ζηελ απφθαζή 

ηνπο είλαη ε νηθνγέλεηα κε πνζνζηφ 12,33%, ζαθψο πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ 

δίλνπλ νη Οιιαλδνί. Δπφκελνο παξάγνληαο γηα ηνπο Έιιελεο είλαη νη θίινη πνπ ηνπο 

επεξέαζαλ κε πνζνζηφ 10,96% θαη επφκελνο παξάγνληαο είλαη νη ζπλάδειθνη κε 

πνζνζηφ 6,85%, φπνπ ε δηαθνξά ηνπο κε ηνπο Οιιαλδνχο είλαη φηη εθείλνη ηνπο δίλνπλ 

ίζν πνζνζηφ ζε απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο ελψ νη Έιιελεο ζεσξνχλ φηη νη θίινη 

ηνπο επεξέαζαλ πεξηζζφηεξν αθνχ ηνπο δίλνπλ θαη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ εθείλν 

φπνπ έρνπλ απαληήζεη νη Οιιαλδνί. Δπίζεο ακέζσο κεηά θαηαηάζζνπλ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο κε πνζνζηφ 2,74% θαη ηέινο ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε πνζνζηφ 1,37%, ην 

νπνίν είλαη ε κεγάιε ηνπο δηαθνξά κε ηνπο Οιιαλδνχο φπνπ φρη κφλν δελ είλαη 

ηειεπηαίνο ζαλ παξάγνληαο αιιά δίλνπλ θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 10,94% θαη είλαη 

δεχηεξνο νπζηαζηηθφο παξάγνληαο κε βάζε ηα πνζνζηά ζηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ ηνπο 

επεξέαζε ζηελ απφθαζή ηνπο. Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά ζα κπνξνχζακε ίζσο 

λα ζπκπεξάλνπκε φηη ίζσο νη Οιιαλδνί παξαθηλνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ θαη ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζή 

ηνπο θαη εμέιημή ηνπο απ‟ φηη ηνπο Έιιελεο φπνπ έρνπλ ηνλ εξγνδφηε ηνπο σο ηειεπηαίν 

παξάγνληα πνπ ηνπο επεξέαζε ζε κηα ηέηνηα απφθαζε. Σειεπηαίεο δχν παξαηεξήζεηο 

είλαη φηη νη Έιιελεο δελ επεξεάζηεθαλ θαζφινπ απφ πκβνχινπο Καξηέξαο θαη δελ 

έρνπλ δψζεη θαζφινπ απαληήζεηο άιιεο εθηφο ησλ επηινγψλ πνπ ηνπο δφζεθαλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα 8 πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εξψηεζε 17, βιέπνπκε πσο ζα 

κπνξνχζακε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα καο κε βάζε ηνλ ρψξν πνπ εξγάδνληαη ή απαζρνινχληαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα.  

 

Πίλαθαο 8. Κιάδνο εξγαζίαο ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αλά εζληθφηεηα 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο ύλνιν 

N/A 0.00% 24.66% 13.14% 

Με θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί 9.38% 0.00% 4.38% 

Ιδηωηηθνί νξγαληζκνί 76.56% 64.38% 70.07% 

Γεκόζηνη νξγαληζκνί 9.38% 8.22% 8.76% 

Άιιν 4.69% 2.74% 3.65% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 

 
 

Γηα ηνπο Οιιαλδνχο βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 75,56% απαζρνιείηαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Έρνπκε επίζεο θάπνηα κηθξά πνζνζηά απφ αλζξψπνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ Γεκφζην ηνκέα φπσο επίζεο θαη απφ εηαηξείεο κε θηιαλζξσπηθή 

δξάζε, απφ 9,38%. Γηα ηνπο Έιιελεο έρνπκε επίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 64,38%, αιιά ην δεχηεξν κεγαιχηεξν γθξνππ 

24,66% έρεη απαληήζεη Ν/Α πνπ ζεκαίλεη θακία απφ απηέο ηηο απαληήζεηο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην Ν/Α 

εξκελεχεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο είλαη νη θνηηεηέο νη νπνίνη δελ εξγάδνληαη θαη 

απαζρνινχληαη full time ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ΜΒΑ, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη λα 

ζπλαληάκε κφλν γηα ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο. Δπίζεο έρνπκε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ 

ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Γεκφζην ηνκέα 8,22%. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 9 πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 18, ε νπνία 

ήηαλ ζε πην επαγγεικαηηθφ θιάδν εξγάδνληαη ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν νη 

θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Μία πνιχ γεληθή παξαηήξεζε κε 

ηελ πξψηε καηηά ζηα απνηειέζκαηα είλαη φηη νη Έιιελεο θνηηεηέο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζθνξπηζκέλνη ζε δηάθνξνπο θιάδνπο απφ ηνπο Οιιαλδνχο. Γειαδή ππάξρεη 

κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηα επαγγέικαηα πνπ θηινμελνχλ ηα Διιεληθά κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα απφ ηα Οιιαλδηθά. Απηφ ίζσο είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο ζπλερφκελεο θαη 

γξήγνξεο εμέιημεο ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ ππνςεθίσλ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα πηπρία θαη 
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πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη γηα λα κπνξνχλ λα ζπλαγσληζηνχλ ίζα 

θαη επάμηα ή αθφκα θαη κε πεξηζζφηεξα „φπια‟ κέζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Πίλαθαο 9. Κιάδνο εξγαζίαο ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αλά εζληθφηεηα 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο ύλνιν 

Γηαθήκηζε 1.56% 0.00% 0.73% 

Γεωξγία 0.00% 1.37% 0.73% 

Σξαπεδηθά/Υξεκαηννηθνλνκηθά 15.63% 12.33% 13.87% 

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 6.25% 2.74% 4.38% 

Τπεξεζίεο 0.00% 1.37% 0.73% 

Business Solutions 0.00% 1.37% 0.73% 

Με θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί 18.75% 0.00% 8.76% 

Υεκεία 1.56% 0.00% 0.73% 

Γεκόζην 14.06% 2.74% 8.03% 

Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 0.00% 1.37% 0.73% 

Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 1.56% 5.48% 3.65% 

Καηαζθεπέο 1.56% 1.37% 1.46% 

Δθπαίδεπζε 0.00% 1.37% 0.73% 

Δλέξγεηα 3.13% 1.37% 2.19% 

Πεξηβάιινλ 0.00% 1.37% 0.73% 

Τγεία 4.69% 2.74% 3.65% 

ΙΣ Τπεξεζίεο 1.56% 0.00% 0.73% 

Γεκνζηνγξαθία 0.00% 1.37% 0.73% 

Γηαζθέδαζε 0.00% 2.74% 1.46% 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 0.00% 1.37% 0.73% 

Logistics 0.00% 1.37% 0.73% 

Παξαγωγή/Βηνκεραλία 9.38% 6.85% 8.03% 

Μ.Μ.Δ. 1.56% 0.00% 0.73% 

N/A 1.56% 24.66% 13.87% 

‘Αιιν 0.00% 1.37% 0.73% 

πληαμηνδνηηθό Σακείν 1.56% 0.00% 0.73% 

Procurement 1.56% 0.00% 0.73% 

Αθίλεηα 1.56% 0.00% 0.73% 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 3.13% 0.00% 1.46% 

Έξεπλα θαη Πιεξνθόξεζε 0.00% 1.37% 0.73% 

Δκπόξην 0.00% 12.33% 6.57% 

Κνηλωληθέο Τπεξεζίεο 1.56% 2.74% 2.19% 

Supply Chain 1.56% 0.00% 0.73% 

Σειεπηθνηλωλίεο 3.13% 1.37% 2.19% 

Γηνίθεζε Παλεπηζηεκίνπ 1.56% 0.00% 0.73% 

Μεηαθνξέο 1.56% 1.37% 1.46% 

ηξαηόο 0.00% 1.37% 0.73% 

Τπεξεζίεο Δζηίαζεο 0.00% 2.74% 1.46% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 
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ηνπο Οιιαλδνχο βιέπνπκε φηη πξνέξρνληαη απφ: εηαηξείεο κε θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ 

θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 18,75%, θάηη ην νπνίν δελ είλαη θαζφινπ δεκνθηιέο ζηελ 

Διιάδα έσο θαη αλχπαξθην γη‟ απηφ βιέπνπκε θαη κεδεληθφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα 

ηνπο Έιιελεο. Οη θιάδνη νη νπνίνη απαζρνινχληαη νη θνηηεηέο είλαη: Σξαπεδηθφο ηνκέαο 

/ Αζθαιηζηηθφο, Γεκφζηνο Σνκέαο, Βηνκεραλία, χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ, απφ ηνλ 

Σνκέα Τγείαο, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, Δλέξγεηα,Σειεπηθνηλσλίεο θπξίσο θαη 

αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά ε Γηαθήκηζε, Υεκηθνί, Ζιεθηξνληθνί 

Τπνινγηζηέο, Καηαζθεπέο, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Μάξθεηηλγθ θαη Μέζα 

Δπηθνηλσλίαο, Αθίλεηα, πληαμηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα, Πξνκήζεηεο, Κνηλσληθή Πξφλνηα, 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, Παλεπηζηεκηαθνί, Μεηαθνξέο.  

 

ηνπο Έιιελεο βιέπνπκε επίζεο θάπνηνπο θιάδνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ αιιά επίζεο παξαηεξνχκε φηη νη ππφινηπνη 

θνηηεηέο πξνέξρνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο. Δπίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ θνηηεηψλ 24,66% έρεη απαληήζεη Ν/Α, φπνπ φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί φηη είλαη ην πνζνζηφ εθείλν πνπ 

είλαη κφλν θνηηεηέο ρσξίο λα εξγάδνληαη, νη νπνίνη είλαη θπξίσο απφ ην Full time ΜΒΑ. 

Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ζηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πξνέξρνληαη απφ Σξάπεδεο / 

Αζθαιηζηηθέο, απφ ηελ Ληαληθή, Βηνκεραλία, επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο, χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ, απφ ηνλ Γεκφζην Σνκέα, 

Τπεξεζίεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Λχζεηο απφ ηνλ ηνκέα Τγείαο, Γηαζθέδαζεο, Τπεξεζηψλ 

Δζηίαζεο, θαη απφ ηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Καη ηέινο νη ππφινηπνη θνηηεηέο κε 

κηθξφηεξα πνζνζηά πξνέξρνληαη απφ θιάδνπο φπσο: Αγξνηνπξηζκφο, Δκπνξηθέο 

Δπηρεηξήζεηο, Καηαζθεπέο, Δθπαίδεπζε, απφ ηνλ ηνκέα Δλέξγεηαο, Πεξηβάιινληνο, 

Γεκνζηνγξαθίαο, Logistics, Σνπηθή Γηνίθεζε, Έξεπλαο θαη Πιεξνθνξίαο, 

Σειεπηθνηλσλίεο, Μεηαθνξέο, θαη απφ ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο.  

 

 
Ο παξαθάησ πίλαθαο 10 πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 20 

παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζην ηη ζεσξνχλ πην ζεκαληηθφ θαηά ηελ 

επηινγή ηνπ Business School γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Οη θνηηεηέο είραλ δχν επηινγέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, 

νπζηαζηηθά λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο ίδηαο ηεο ρνιήο ή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο πην 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπο. Όπσο βιέπνπκε 

θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηνπο Έιιελεο πεξηζζφηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ 
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ρνιή φηαλ επηιέγνπλ έλα Business School, κε πνζνζηφ 35,77% ελψ δίλνπλ έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 17,52% ζην Παλεπηζηήκην σο ζεκαληηθφ ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ 

επηινγή Business School. ε αληίζεζε νη Οιιαλδνί ζεσξνχλ φηη πην ζεκαληηθφ είλαη ην 

Παλεπηζηήκην κε πνζνζηφ 27,01% έλαληη ηεο ρνιήο κε πνζνζηφ 19,71%. ην ζχλνιν 

φκσο φισλ ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ απαληήζεη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ βιέπνπκε λα θαηαιακβάλεη ε ρνιή ζαλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα φηαλ 

επηιέγνπλ Business School κε πνζνζηά 55,47% γηα ηε ρνιή θαη 44,53% γηα ην 

Παλεπηζηήκην. Γηα ηεο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα, ε Υ2
 είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζην 1%.  

 

Πίλαθαο  10. Δπηξξνή ηεο θήκεο ηνπ .... ζηελ επηινγή ηνπ ΜΒΑ 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο ύλνιν 

ρνιή 19.71% 35.77% 55.47% 

Παλεπηζηήκην 27.01% 17.52% 44.53% 

ύλνιν 46.72% 53.28% 100.00% 

   Υ
2
=8.58*** 

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 11 απεηθνλίδνληαη ζε πνζνζηά νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ 

απφ ηελ εξψηεζε 21, ε νπνία δεηνχζε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο ζεσξνχλ νη 

θνηηεηέο φηη νη κειινληηθνί εξγνδφηεο ηνπο ζα δψζνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη ζα 

ζεσξήζνπλ πην ζεκαληηθφ. ην ζχλνιν ηνπο φινη νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ην πην 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο εξγνδφηεο είλαη ε ηθαλφηεηα δηνίθεζεο θαη κε κεγάιε απφζηαζε ζε 

πνζνζηφ απφ φια ηα ππφινηπα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ δεηήζεθε απφ 

φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην λα δψζνπλ κία κφλν 

απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, θάπνηνη απφ ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο έδσζαλ 

πνιιαπιέο απαληήζεηο αιιά ζεσξήζακε θαιφ λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα αθφκα θαη απηέο ηηο πνιιαπιέο απαληήζεηο γηα λα δνχκε εάλ ζα θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζηελ έξεπλα καο. 
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Πίλαθαο 11. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ νη κειινληηθνί εξγνδφηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθά, 
αλά εζληθφηεηα 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο ύλνιν 

Πξόγξακκα πνπ παξαθνινύζεζαλ 21.88% 9.59% 15.33% 

Δπίπεδν πηπρίνπ 6.25% 28.77% 18.25% 

Ιθαλόηεηα δηνίθεζεο 51.56% 43.84% 47.45% 

Από πνηα ρνιή έρνπλ ην πηπρίν 7.81% 5.48% 6.57% 

ε πνην Παλεπηζηήκην 12.50% 8.22% 10.22% 

Ιθαλόηεηα δηνίθεζεο / Πξόγξακκα πνπ 
παξαθνινύζεζαλ 

0.00% 1.37% 0.73% 

Ιθαλόηεηα δηνίθεζεο / Πξόγξακκα πνπ 
παξαθνινύζεζαλ / Δπίπεδν πηπρίνπ 

0.00% 1.37% 0.73% 

Πξόγξακκα πνπ παξαθνινύζεζαλ / Δπίπεδν 
πηπρίνπ 

0.00% 1.37% 0.73% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 

 
 

Δάλ ζειήζνπκε ηψξα λα δνχκε αλαιπηηθά μερσξηζηά γηα ηνπο Οιιαλδνχο, βιέπνπκε 

φηη πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ζεσξνχλ ηε „Ηθαλφηεηα Γηνίθεζεο‟ κε πνζνζηφ 51,56%, 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζρεδφλ νη κηζνί Οιιαλδνί πηζηεχνπλ φηη κειινληηθνί εξγνδφηεο 

βαζηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα δψζνπλ βαξχηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα δηνηθνχλ. 

Δπφκελνο παξάγνληαο γηα ηνπο Οιιαλδνχο είλαη ην Πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ 

κε πνζνζηφ 21,88%, επφκελνο είλαη ζε πνην Παλεπηζηήκην παξαθνινχζεζαλ ην 

κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξφγξακκα κε πνζνζηφ 12,5%, θαη αθνινπζεί απφ πνηα ρνιή 

είλαη ην πηπρίν ηνπο κε πνζνζηφ 7,81% θαη ηέινο ην επίπεδν ηνπ πηπρίνπ κε πνζνζηφ 

6,25%.  

 

Όζνλ αθνξά ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, δελ δηαθέξνπλ 

θαζφινπ ζηελ πξψηε επηινγή πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα λα δηνηθνχλ κε πνζνζηφ 43,84%, 

αιιά ζηελ δεχηεξε ζέζε θαη κε κεγάιν πνζνζηφ ζεσξνχλ φηη νη κειινληηθνί εξγνδφηεο 

δίλνπλ βάζε ζην επίπεδν ηνπ πηπρίνπ πνπ θαηέρεη ν θάζε ππνςήθηνο κε πνζνζηφ 

28,77%. Δδψ εληνπίδεηαη θαη ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ Οιιαλδψλ θαη Διιήλσλ φπνπ 

γηα ηνπο Οιιαλδνχο ην επίπεδν ηνπ πηπρίν έξρεηαη ηειεπηαίν ζηελ ιίζηα ζε απηά πνπ 

ζεσξνχλ φηη παίδεη ξφιν γηα ηνπο εξγνδφηεο, ελψ γηα ηνπο Έιιελεο έξρεηαη ζαλ 

δεχηεξε επηινγή θαη κάιηζηα κε πνζνζηφ αξθεηά πςειφ. Σξίην ζηελ ιίζηα ησλ 

Διιήλσλ είλαη ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ κε πνζνζηφ 9,59% θαη ακέζσο 

κεηά αθνινπζεί ζε πνην Παλεπηζηήκην θνίηεζαλ κε πνζνζηφ 8,22%. Σέινο ζαλ 

ηειεπηαίνο παξάγνληαο ζην ηη ζα ζεσξήζνπλ ζεκαληηθφ νη κειινληηθνί ηνπο εξγνδφηεο 

θαηαηάζζεηαη ε ρνιή απφ ηελ νπνία απνθνίηεζαλ, κε πνζνζηφ 5,48%. Όπσο ήδε 
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αλαθέξακε νη Έιιελεο έδσζαλ θαη ζπλδπαζηηθέο απαληήζεηο δειαδή παξαπάλσ απφ 

κία απάληεζε. Τπάξρνπλ ηξείο ζπλδπαζκνί ησλ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ κε πνζνζηφ 

ίζν θαη γηα ηηο ηξείο ζην 1,37%. Ο πξψηνο ζπλδπαζκφο πηζηεχνπλ φηη ε ηθαλφηεηα 

δηνίθεζεο θαη ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ είλαη απηά ζηα νπνία ζα δψζεη 

βαξχηεηα έλαο κειινληηθφο εξγνδφηεο. Δπίζεο ε ηθαλφηεηα δηνίθεζεο, ην πξφγξακκα 

πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ην επίπεδν ηνπ πηπρίνπ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ζεκαληηθφο 

γηα θάπνηνπο απφ ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο. Καη ηέινο ην πξφγξακκα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ θαη ην επίπεδν ηνπ πηπρίνπ καο δίλεη αθφκα έλα πνζνζηφ ζην ηη 

ζεσξνχλ θάπνηνη απφ ηνπο θνηηεηέο ζα παίμεη ξφιν ζηνπο κειινληηθνχο εξγνδφηεο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 12 ηεο εξψηεζεο 22 παξνπζηάδνπκε ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο ζηελ επηινγή ελφο Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ θνίηεζε ζε έλα κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δεηήζακε απφ ηνπο θνηηεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ επηινγή ελφο Παλεπηζηεκίνπ κε βάζε κία θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο πνπ θπκαηλφηαλ απφ θαζφινπ ζεκαληηθφ (1) έσο πνιχ ζεκαληηθφ (5). Οη 

παξάγνληεο αμηνιφγεζεο ζρεηίδνληαλ ηφζν κε ηελ πνηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζν θαη κε παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο ζπνπδψλ, ηελ 

πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπσο είλαη θαλεξφ απφ ηνλ 

πίλαθα 12, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ 

δηαθέξνπλ απφ απηνχο ησλ Οιιαλδψλ θνηηεηψλ.  
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Πίλαθαο 12. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλά 

εζληθφηεηα 

 Μέζνο 
Σππ. 

Απόθι. 
Μέζνο 

Οιιαλδόο 

St 
Dev - 
Dutch 

Μέζνο 
Έιιελαο 

St 
Dev - 
Greek 

Ttest 
Prob 

Πνηόηεηα 
δηδαζθαιίαο 4,57 0,62 4,47 0,62 4,67 0,61 0,06* 
Πνηόηεηα 
πξνγξάκκαηνο 4,60 0,64 4,53 0,62 4,65 0,65 0,27 
Αθαδεκαηθή Φήκε  4,18 0,69 4,22 0,68 4,14 0,70 0,50 
Δηθόλα ηεο ζρνιήο 3,97 0,75 4,06 0,71 3,89 0,78 0,18 
Πνηόηεηα ηωλ 
ππνδνκώλ 
δηδαζθαιίαο 3,66 0,78 3,52 0,74 3,78 0,81 0,06* 
Δηθόλα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 3,92 0,83 4,06 0,81 3,79 0,84 0,06* 
Πνηθηιιία 
καζεκάηωλ 3,82 0,94 3,59 0,97 4,01 0,88 0,01*** 
Πξνππνζέζεηο 
εηζαγωγήο 3,61 0,79 3,55 0,83 3,67 0,75 0,38 
Σαπηόηεηα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 3,49 0,84 3,47 0,78 3,51 0,89 0,79 
Δπέλδπζε 

ζε θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο  3,24 0,82 3,19 0,75 3,30 0,88 0,44 
Υακειόηεξα 
δίδαθηξα 3,06 1,00 2,68 0,98 3,40 0,89 0,00*** 
Πξνζέιθπζε ιόγω 
πεξηνρήο 2,90 0,95 3,05 0,86 2,78 1,01 0,10* 
Vocational 
Preparation 3,05 0,81 3,11 0,81 3,00 0,82 0,43 
Γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε 3,30 0,81 3,14 0,77 3,45 0,81 0,03** 
Μέζα Μεηαθνξάο γηα 
ην Παλεπηζηήκην 2,84 0,99 2,73 0,88 2,94 1,08 0,22 
Πνηόηεηα ηωλ 
πεξηθεξεηαθώλ 
δξαζηεξηνηήηωλ 3,04 0,95 3,00 0,89 3,07 1,00 0,67 
Κόζηνο δωήο ζηελ 
πεξηνρή 2,35 1,06 2,16 0,95 2,51 1,13 0,05** 
Τπνηξνθίεο 2,63 1,10 2,41 1,14 2,82 1,04 0,03** 

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο φπσο είλαη αλακελφκελν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε 

πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (4,6/5). ηελ θιίκαθα αθνινπζεί ε πνηφηεηα δηδαζθαιίαο 

(4,57/5) θαζψο θαη ε αθαδεκατθή θήκε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε (4,18/5). Ληγφηεξν 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαίλνληαη λα είλαη ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα (3,61/5), ε επέλδπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

(3,24/5), ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο (3,30/5), ην θφζηνο ησλ 

δηδάθηξσλ γηα ηελ θνίηεζε ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (3,06/5). Σέινο, νη 
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παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ζηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ είλαη ην θφζηνο 

δηαβίσζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Παλεπηζηήκην (2,35/5), ε χπαξμε δηθηχνπ κέζσλ 

κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ην Παλεπηζηήκην (2,84/5) θαζψο θαη ε χπαξμε ππνηξνθηψλ 

(2,63/5).  

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

Οιιαλδψλ θαη ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ παξαηεξνχληαη ζηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο πνπ 

ζεσξείηαη πην ζεκαληηθή γηα ηνπο Έιιελεο (4,67 έλαληη 4,47), ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ππνδνκψλ δηδαζθαιίαο (3,78 έλαληη 3,52), ζηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ καζεκάησλ 

(4,01 έλαληη 3,59) θαζψο θαη ζε παξάγνληεο φπσο ηα ρακειφηεξα δίδαθηξα (3,40 

έλαληη 2,68), ηελ πνηφηεηα ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο (3,45 έλαληη 3,14) θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ππνηξνθηψλ (2,82 έλαληη 2,41). Αληίζεηα γηα ηνπο Οιιαλδνχο θνηηεηέο πην 

ζεκαληηθνί θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη ε εηθφλα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (4,06 έλαληη 3,79) θαη ε ηνπνζεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (3,05 έλαληη 

2,78). 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 13 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξψηεζε 23 παξνπζηάδνπκε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηη έρνπλ 

απαληήζεη νη Έιιελεο θνηηεηέο μερσξηζηά θαη ηη νη Οιιαλδνί θαη χζηεξα λα δνχκε αλ 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ηνπο. Δδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη 

ζε απηήλ ηελ εξψηεζε νη θνηηεηέο κπνξεί λα έρνπλ δψζεη θαη πνιιαπιέο απαληήζεηο.  

Οη Οιιαλδνί φπσο βιέπνπκε θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπλ απαληήζεη φηη ην 

πην δπλαηφ ζεκείν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ, είλαη ην 

ίδην ην πξφγξακκα αιιά σο πξνο ην πφζν επέιηθην θαη δηεζλή ραξαθηήξα έρεη κε 

πνζνζηφ 64,06%. Γεχηεξν δπλαηφ ζεκείν ζεσξνχλ φηη είλαη ν ζθνπφο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πνζνζηφ 60,94%. Χο ηξίην δπλαηφ ζεκείν 

θαηαηάζζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε πνζνζηφ 59,38%, θαη αθνινπζεί ε θήκε 

πνπ έρεη ε ζρνιή ή ην ίδην ην Παλεπηζηήκην κε πνζνζηφ 57,81%. Δπφκελν ζηελ ζεηξά 

έρνπλ ζεσξήζεη φηη είλαη ε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ κε πνζνζηφ 43,75% θαη ηέινο 

σο ηειεπηαίν δπλαηφ ζεκείν πηζηεχνπλ φηη είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

φπνπ ζηεγάδνπλ θαη θηινμελνχλ ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ θνίηεζή ηνπο ζηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα, κε πνζνζηφ κφιηο 15,63%. Απφ ηα παξαπάλσ έλα ζπκπέξαζκα πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα βγάινπκε γηα ηελ άπνςε θαη ηα πηζηεχσ ησλ Οιιαλδψλ θνηηεηψλ γηα 

ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζην νπνίν θνηηνχλ, είλαη φηη ε βαξχηεηα είλαη ζηελ νπζία 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο 
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ν ζθνπφο, ην πεξηερφκελν, εάλ είλαη επέιηθην θαη εάλ αληαπεμέξρεηαη ζηηο δηεζλείο 

απαηηήζεηο θαη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ θήκε ηεο ρνιήο ή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

είλαη ζεκαληηθφ επίζεο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο επαγγεικαηηθά, ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ έλα αμηφινγν ίδξπκα κέζα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

Πίλαθαο 13. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πιενλεθηήκαηα ηνπ 
ΜΒΑ ηεο επηινγήο ηνπο, αλά εζληθφηεηα 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο 

Πεξηερόκελν πξνγξάκκαηνο 60.94% 47.95% 

Γηεζλήο ραξαθηήξαο πξνγξάκκαηνο 64.06% 21.92% 

Πνηόηεηα δηδαζθαιίαο 59.38% 47.95% 

Φήκε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 57.81% 32.88% 

AMBA Αλαγλώξηζε 43.75% 8.22% 

Τπνδνκέο 15.63% 1.37% 

 
 

Οη Έιιελεο φπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζεσξνχλ φηη ηα δχν πην 

δπλαηά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ είλαη ν ζθνπφο/πεξηερφκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε πνζνζηφ θαη γηα ηα δχν 47,95%.  

Σν ηξίην δπλαηφ ζεκείν γηα ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο είλαη ε θήκε ηεο ρνιήο ή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, κε πνζνζηφ 32,88% θαη κεηά αθνινπζεί κε πνζνζηφ 21,92% ην πφζν 

επέιηθην θαη δηεζλέο είλαη ην πξφγξακκα. ηηο ηειεπηαίεο δχν ζέζεηο νη Έιιελεο 

θνηηεηέο έρνπλ βάιεη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑΜΒΑ κε 8,22% θαη ηέινο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο κε 1,37%. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο Οιιαλδνχο θαη ζηνπο 

Έιιελεο σο πξνο ηη πηζηεχνπλ σο δπλαηά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ. Πξψηε θαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε είλαη φηη νη 2 ζηνπο 3 Οιιαλδνχο  

πηζηεχνπλ σο ην πην δπλαηφ ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ επειημία θαη πφζν 

πξνζαξκνζκέλν είλαη ζηα δηεζλή πξφηππα ελψ νη Έιιελεο ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα κφλν 1 ζηνπο 5 ην ζεσξεί δπλαηφ ζεκείν θαη ην θαηαηάζζνπλ ηέηαξην κε 

βάζε ηα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Μία δεχηεξε δηαθνξά είλαη φηη νη Έιιελεο 

δίλνπλ ζην πεξηερφκελν/ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ίζε βαξχηεηα ελψ γηα ηνπο Οιιαλδνχο απηά ηα δχν ζεκεία θαηαιακβάλνπλ ηελ δεχηεξε 

θαη ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα κε βάζε ηα πνζνζηά ηνπο. Δπίζεο ζηελ αλαγλψξηζε απφ ηελ 

ΑΜΒΑ γηα ηνπο Οιιαλδνχο 1 ζηνπο 2 πηζηεχεη φηη είλαη έλα απφ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ηζρχεη γηα 1 ζηνπο 10, πξάγκα πνπ έρνπκε 
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δηθαηνινγήζεη μαλά ζε επξήκαηα απφ πξνεγνχκελν πίλαθα, ζηελ Διιάδα ηα 

πεξηζζφηεξα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα θαη πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

απφ ηελ ΑΜΒΑ.  

 

Σν γξάθεκα 1 παξνπζηάδεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ Διιήλσλ θαη 

ησλ Οιιαλδψλ θνηηεηψλ απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

παξαθνινπζνχζαλ θαη ην θαηά πφζν αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο.  

 
Πίλαθαο 14. Δθπιήξσζε πξνζδνθηψλ, αλά εζληθφηεηα 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο ύλνιν 

Όπωο αλακελόηαλ 46.88% 61.11% 54.41% 

Πνιύ ιηγόηεξν από όηη αλακελόηαλ 0.00% 2.78% 1.47% 

Πνιύ πεξηζζόηεξν από όηη αλακελόηαλ 1.56% 4.17% 2.94% 

Ληγόηεξν από όηη αλακελόηαλ 10.94% 9.72% 10.29% 

Πεξηζζόηεξν από όηη αλακελόηαλ 40.63% 22.22% 30.88% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Γξάθεκα 1. Δθπιήξσζε πξνζδνθηψλ, αλά εζληθφηεηα 
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Έρνπκε απεηθνλίζεη ζε απηφ ην γξάθεκα ηελ θιίκαθα, κε ηελ νπνία απάληεζαλ νη 

θνηηεηέο ζην ζχλνιν Έιιελεο θαη Οιιαλδνί, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απέλαληη 

ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ήδε θνηηνχλ. Ζ θιίκαθα ζηε νπνία είραλ λα 
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απαληήζνπλ θπκαίλεηαη απφ „Πνιχ ιηγφηεξν απφ φηη πεξίκελαλ‟ κέρξη θαη „Πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη πεξίκελαλ‟. Απφ ην γξάθεκα βιέπνπκε θαζαξά φηη ε πιεηνςεθία 

έρεη απαληήζεη θάπνπ ζηελ κέζε, δειαδή φηη αληαπεμέξρεηαη φπσο ην πεξίκελαλ θαη 

γηα ηνπο Οιιαλδνχο αιιά θαη γηα ηνπο Έιιελεο, ελψ επίζεο βιέπνπκε λα έρνπλ 

απαληήζεη κε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία νη Έιιελεο πνπ 

αγγίδεη ην 61,11% ελψ νη Οιιαλδνί είλαη ζην 46,88%. ηελ θαηεγνξία „Πνιχ ιηγφηεξν 

απφ φηη πεξίκελαλ βιέπνπκε κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ θαη απηφ κφλν απφ Έιιελεο. 

ηελ επφκελε θιίκαθα πνπ είλαη „Ληγφηεξν απφ φηη πεξίκελαλ‟ έρνπκε απαληήζεηο θαη 

απφ ηνπο δχν ζε κηθξφ πνζνζηφ αιιά κε ηνπο Οιιαλδνχο λα πξνεγνχληαη κε 10,94% 

θαη κε ηνπο Έιιελεο λα είλαη κε 9,72%. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ ησλ Οιιαλδψλ 

ζηελ θιίκαθα „Πεξηζζφηεξν απφ φηη πεξίκελαλ‟ φπνπ έρνπλ απαληήζεη κε πνζνζηφ 

40,63% έλαληη ησλ Διιήλσλ κφλν κε έλα 22,22%. Καη ηέινο ζηελ θιίκαθα „Πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη πεξίκελαλ‟ έρνπκε πάιη πνιχ κηθξά πνζνζηά κε ηνπο Έιιελεο λα 

έρνπλ δψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο απφ ηνπο Οιιαλδνχο, κε πνζνζηά 4,17% 

θαη 1,56% αληίζηνηρα. Μέζα απφ απηφ ην γξάθεκα ζπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ βξήθε ην πξφγξακκα λα αληαπεμέξρεηαη ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπο θαη κάιηζηα νη ππεξεζίεο νπζηαζηηθά πνπ έιαβαλ λα είλαη ζην βαζκφ φπσο ηηο 

πεξίκελαλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη θαιφ γηαηί δελ ηνπο απνγνήηεπζε αιιά δελ ηνπο έδσζε 

θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Βέβαηα έλα κεγάιν επίζεο πνζνζηφ ησλ Οιιαλδψλ πηζηεχεη φηη 

ζπλνιηθά φζα πήξε απφ ην πξφγξακκα αληαπεμέξρεηαη πεξηζζφηεξν απφ φζν 

πξνζδνθνχζε, πξάγκα πνιχ ζεηηθφ γηα ην ίδην ην πξφγξακκα. πλνιηθά ζα ιέγακε φηη 

νη Έιιελεο ηείλνπλ ζηελ απάληεζε „φπσο ην πεξίκελαλ‟, ελψ νη Οιιαλδνί είλαη 

κνηξαζκέλνη ίζα ζηηο απαληήζεηο „φπσο ην πεξίκελαλ‟ θαη „Πεξηζζφηεξν απφ φζν 

πεξίκελαλ‟.  

 
Ζ επφκελε δηάζηαζε ηεο αλάιπζήο καο αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε 26, ζηελ νπνία 

δψζακε ζηνπο θνηηεηέο έλαλ πίλαθα κε ελλέα δειψζεηο θαη ηνπο δεηήζεθε λα 

απαληήζνπλ κε βάζε κία θιίκαθα ε νπνία αλαθέξεηαη ζε πνην βαζκφ δηαθσλνχλ ή 

ζπκθσλνχλ ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο δειψζεηο γηα ην Παλεπηζηήκην ζην νπνίν αλήθεη 

ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ην νπνίν παξαθνινπζνχλ. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 15. Γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο απεηθφληζεο κεηαηξέςακε ηελ 

θιίκαθα πνπ ηνπο δψζακε λα αμηνινγήζνπλ ηηο δειψζεηο ζε αξηζκνχο. Γειαδή 

μεθηλψληαο απφ ην Γηαθσλψ Πνιχ φπνπ νξίζακε ην λνχκεξν 1, Γηαθσλψ ην 2, Οχηε 

Γηαθσλψ Οχηε πκθσλψ ην 3, πκθσλψ ην 4 θαη πκθσλψ Πνιχ ην λνχκεξν 5.  
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Πίλαθαο 15. Αμηνιφγεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ΜΒΑ πξνγξακκάησλ, 
αλά εζληθφηεηα 
 
 Μέζνο Σππ. 

Απνθι. 
Μέζνο 

Οιιαλδνί 

Σππ. 
Απνθι. 

Μέζνο 

Έιιελεο 

Σππ. 
Απνθι. 

Ttest 

Πηζαλό
ηεηα 

Ιζνξξνπεί κεηαμύ 
αθαδεκαϊθήο 
ζεωξίαο θαη 
πξάμεο 

3.67 0.80 3.98 0.68 3.37 0.79 0.00*** 

Τπνζηεξίδεη ηνπο 
θνηηεηέο κε 
δηεπθόιπλζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο 
ζηελ κάζεζε 

3.78 0.70 4.00 0.62 3.58 0.72 0.00*** 

Σν MBA είλαη 
ζύγρξνλν θαη 
ζρεηηθό 

3.99 0.64 4.14 0.56 3.85 0.68 0.01*** 

Πξνζθέξεη 
κνληέξλα, 
δειεαζηηθή 
εθπαίδεπζε ζηελ 
Γηνίθεζε 
επηρεηξήζεωλ 

3.88 0.72 4.16 0.60 3.61 0.72 0.00*** 

Σν αθαδεκαϊθό 
πξνζωπηθό είλαη 
ην θαιύηεξν ζηνλ 
ρώξν ηνπο 

3.74 0.65 3.81 0.66 3.67 0.64 0.20 

Δίλαη έλα από 
θπξίαξρα 
Business 
Schools ζηελ 
ρώξα ηνπο 

4.03 0.82 3.85 0.93 4.16 0.71 0.04** 

Σν πεξηβάιινλ 
θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο 
είλαη άξηζηα 

3.12 0.93 3.35 0.79 2.89 0.99 0.00*** 

Δίλαη θέληξν 
αθαδεκαϊθήο  
δηάθξηζεο θαη 
επαγγεικαηηθήο 
αλάπηπμεο 

3.54 0.71 3.71 0.68 3.37 0.69 0.01*** 

Παξάγεη ηνπο 
θαιύηεξνπο 
απνθνίηνπο ωο 
πξνο ηελ 
πνηόηεηα θαη ηελ 
εύξεζε εξγαζίαο 

3.68 0.73 3.73 0.77 3.64 0.69 0.47 

*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

Ζ πξψηε δήισζε πξνηείλεη θαηά πφζν ζπκθσλνχλ φηη ην Παλεπηζηήκην πνπ θνηηνχλ 

ηζνξξνπεί κεηαμχ αθαδεκατθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ βιέπνπκε φηη νη Οιιαλδνί ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν φηη ην πξφγξακκά ηνπο 
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ηζνξξνπεί κεηαμχ αθαδεκατθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο, ελψ ε δηαθνξά ησλ απαληήζεσλ 

ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ απηήλ ησλ Διιήλσλ. Ζ δεχηεξε δήισζε πνπ 

δεηήζακε λα ζρνιηάζνπλ νη θνηηεηέο είλαη θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ην Παλεπηζηήκην 

ππνζηεξίδεη ηνπο θνηηεηέο κε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ κάζεζε ζην 

νπνίν θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη νη Οιιαλδνί ζεσξνχλ φηη ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο θνηηεηέο απφ ηνπο Έιιελεο θαη κάιηζηα ε 

δηαθνξά ηνπο ζηα πνζνζηά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ ηξίηε δήισζε πνπ δφζεθε 

ζηνπο θνηηεηέο λα ζρνιηάζνπλ είλαη θαηά πφζν ην ΜΒΑ είλαη ζχγρξνλν θαη ζρεηηθφ κε 

ηελ ζεκεξηλή επνρή. Οη απαληήζεηο ησλ Οιιαλδψλ δείρλνπλ φηη ζπκθσλνχλ κε απηήλ 

ηελ δήισζε θαη κάιηζηα ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ηνπο ηείλεη ζην πκθσλψ πνιχ 

αθνχ ν κέζνο φξνο είλαη πάλσ απφ ην 4 ελψ ν κέζνο φξνο απαληήζεσλ ησλ Διιήλσλ 

είλαη θνληά ζην πκθσλνχλ κε 3,85 θαη ε δηαθνξά ηνπο απηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Ζ επφκελε δήισζε Πξνζθέξεη κνληέξλα, δειεαζηηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ βιέπνπκε πάιη νη απαληήζεηο ησλ Οιιαλδψλ ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Έιιελεο θαη κάιηζηα κε δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ν 

κέζνο φξνο απαληήζεσλ ησλ Οιιαλδψλ είλαη ζην 4,16 κε ηάζε πξνο ην πκθσλψ 

πνιχ ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ν κέζνο φξνο είλαη ζην 3,61 πνπ ζεκαίλεη φηη ηείλνπλ νη 

απαληήζεηο ηνπο πξνο ην πκθσλψ. 

 

Ζ επφκελε δήισζε είλαη πφζν ζπκθσλνχλ θαη πηζηεχνπλ φηη Σν αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ είλαη ην θαιχηεξν ζηνλ ρψξν ηνπο ζην Παλεπηζηήκην πνπ θνηηνχλ. Με 

βάζε ηηο απαληήζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη νη Οιιαλδνί 

αιιά θαη νη Έιιελεο ηείλνπλ λα έρνπλ απαληήζεη φηη πκθσλνχλ αθνχ ν κέζνο φξνο 

ησλ απαληήζεσλ θαη απφ ηνπο δχν πιεζηάδεη ην 4 πνπ ζεκαίλεη φηη ηείλνπλ λα 

ζπκθσλήζνπλ θαη ε κηθξή δηαθνξά πνπ έρνπλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη ζεκαίλνπλ ην ίδην θαη γηα ηνπο Οιιαλδνχο 

αιιά θαη γηα ηνπο Έιιελεο. ηελ δήισζε εάλ πηζηεχνπλ φηη ην Παλεπηζηήκην ηνπο είλαη 

έλα απφ θπξίαξρα Business Schools ζηελ ρψξα ηνπο βιέπνπκε ηνπο Έιιελεο λα 

ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ πνιχ κε απηή ηε δήισζε απηή αθνχ ν κέζνο φξνο απαληήζεσλ 

είλαη ζην 4,16 ελψ νη Οιιαλδνί ηείλνπλ ζην απιά λα πκθσλνχλ κε 3,85 θαη ε δηαθνξά 

ηνπο απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπφκελε δήισζε είλαη εάλ Σν πεξηβάιινλ θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη άξηζηα, νη απαληήζεηο ησλ Οιιαλδψλ είλαη 

θάπνπ ζηελ κέζε δειαδή νχηε ζπκθσλνχλ αιιά θαη νχηε δηαθσλνχλ κε κέζν φξν 3,35 

ελψ γηα ηνπο Έιιελεο βιέπνπκε φηη δηαθσλνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε γηα ην 

Παλεπηζηήκην ηνπο κε κέζν φξν 2,89. Δπίζεο ε δηαθνξά ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. ηελ δήισζε εάλ ην Παλεπηζηήκην φπνπ αλήθνπλ Δίλαη θέληξν 
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αθαδεκατθήο  δηάθξηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ν κέζνο φξνο απαληήζεσλ θαη 

απφ ηνπο Οιιαλδνχο αιιά θαη απφ ηνπο Έιιελεο είλαη ζην νχηε ζπκθσλνχλ αιιά νχηε 

θαη δηαθσλνχλ κε πην θνληά ηνπο Οιιαλδνχο λα ηείλνπλ πξνο ην ζπκθσλνχλ θαη ε 

δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σέινο ε δήισζε εάλ Παξάγεη 

ηνπο θαιχηεξνπο απνθνίηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ δπλαηφηεηα εχξεζε 

εξγαζίαο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Οιιαλδνχο ν κέζνο φξνο 

απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δψζεη θπκαίλνληαη ζην ίδην επίπεδν, δειαδή ζην νχηε 

ζπκθσλνχλ αιιά θαη νχηε δηαθσλνχλ κε ηάζε ζην λα ζπκθσλνχλ θαη ε δηαθνξά ηνπο 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

ηελ επφκελε θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξψηεζε 28) πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 16 θαη 17 δεηήζακε απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

ζε Διιάδα θαη Οιιαλδία λα καο απαληήζνπλ ηη αληίθηππν πηζηεχνπλ φηη ζα έρεη ε 

απφθηεζε ελφο ΜΒΑ πηπρίνπ ζην επίπεδν ηνπ κηζζνχ ηνπο ζηα επφκελα δχν ρξφληα 

κεηά απφ ηελ απνθνίηεζε ηνπο. ρεδφλ γηα ηνπο κηζνχο Οιιαλδνχο θαη γηα ηνπο κηζνχο 

Έιιελεο πνπ απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ην πην πηζαλφ πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα 

ζπκβεί είλαη λα απμεζεί ν κηζζφο ηνπο θαηά 1%-30% κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα, κε 

πνζνζηφ 51,56% θαη 53,42% αληίζηνηρα. Άξα απηφ απφ κφλν ηνπ δείρλεη φηη νη θνηηεηέο 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πεξηκέλνπλ αιιά θαη πηζηεχνπλ φηη κεηά ηελ 

απφθηεζε ελφο ΜΒΑ πηπρίνπ θαη κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα απφ ηελ απφθηεζή ηνπ 

φηη ζα ππάξμεη αιιαγή ζηηο ρξεκαηηθέο απνδνρέο ηνπο θαη κάιηζηα νη κηζνί πηζηεχνπλ 

φηη ζα είλαη απφ 1%-30%.  

 

Πίλαθαο 16. Αλακελφκελε κηζζνινγηθή αχμεζε κεηά ηελ απνθνίηεζε, αλά 
εζληθφηεηα 
 
 Οιιαλδνί Έιιελεο ύλνιν 

Αύμεζε θαηά 1%-30% 51.56% 53.42% 52.55% 

Αύμεζε θαηά  30%-60% 18.75% 16.44% 17.52% 

Αύμεζε θαηά  60%-100% 4.69% 2.74% 3.65% 

Αύμεζε πεξηζζόηεξν από 100% 1.56% 0.00% 0.73% 

N/A 1.56% 0.00% 0.73% 

Κακία αιιαγή 21.88% 20.55% 21.17% 

(θελό) 0.00% 6.85% 3.65% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Οη ππφινηπνη Οιιαλδνί θνηηεηέο κε πνζνζηφ 21,88%, ην νπνίν είλαη αξθεηά κεγάιν, αλ 

ην ππνινγίζνπκε φηη έλαο ζηνπο 5 Οιιαλδνχο θνηηεηέο, πηζηεχεη φηη ν κηζζφο ηνπο δελ 
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ζα ππνζηεί θακία αιιαγή κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΒΑ πηπρίνπ ηνπο θαη γηα ηα επφκελα 

δχν ρξφληα. Όκσο έλα 18,75% ησλ θνηηεηψλ πηζηεχεη φηη ε αχμεζε ζηηο απνιαβέο ηνπο 

ζα θπκαίλεηαη απφ 30%-60%, ην νπνίν είλαη κία εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε ζρεδφλ 

κηζφο κηζζφο παξαπάλσ απφ ηηο ζεκεξηλέο ηνπο απνδνρέο θαη είλαη επίζεο ζεκαληηθφ 

ην πνζνζηφ πνπ ζεσξεί φηη ζα ζπκβεί ζηα επφκελα δχν ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε 

ελφο ΜΒΑ πηπρίνπ. Δπίζεο απφ ηνπο θνηηεηέο έλα πνζνζηφ κεγέζνπο 4,69% πηζηεχεη 

φηη ν κηζζφο ηνπο κέζα ζε δχν ρξφληα ζα απμεζεί απφ 60%-100%. Γειαδή ππάξρεη 

αθφκα θαη απηφ ην κηθξφ κελ αιιά κε ακειεηέν πνζνζηφ πνπ πηζηεχεη φηη κε ηελ 

απφθηεζε ελφο ΜΒΑ ν κηζζφο ηνπο ζρεδφλ ζα δηπιαζηαζηεί. Καη ηέινο ην πην 

αμηνζεκείσην είλαη ην 1,56% πνπ πηζηεχεη φηη ν κηζζφο ηνπο ζα απμεζεί πεξηζζφηεξν 

απφ 100%. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο ζα κπνξνχζακε λα ηηο θαηαγξάςνπκε σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνχ απεηθνλίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ, ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο αιιά θαη δχλακε πνπ ζεσξνχλ φηη έρεη έλαο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο.  

 

Οη Έιιελεο θνηηεηέο θπκαίλνληαη ζε παξφκνηα πνζνζηά θαη απαληήζεηο κε ηνπο 

Οιιαλδνχο. Όπσο, δειψλνπλ φηη πεξηκέλνπλ θακία αιιαγή ζηνλ κηζζφ ηνπο κε 

πνζνζηφ 20,55%, πηζηεχνπλ ζε αχμεζε 30%-60% απάληεζε ην 16,44% ησλ θνηηεηψλ 

θαη έλα πνζνζηφ θνηηεηψλ 2,74% πηζηεχεη ζηελ αχμεζε απφ 60%-100%. Καλέλαο 

θνηηεηήο απφ ηνπο Έιιελεο παξ‟ φια απηά δελ πηζηεχεη φηη ε αχμεζε ζηνλ κηζζφ ηνπο  

κπνξεί λα θηάζεη πεξηζζφηεξν απφ 100%.  

 

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο κία απφ ηηο επηινγέο ήηαλ 

θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ν κηζζφο ηνπο ζα κεησζεί ζηα επφκελα δχν ρξφληα απφ ηελ 

απφθηεζε ηνπ ΜΒΑ πηπρίνπ αιιά θαλέλαο δελ ην επέιεμε πνπ ζεκαίλεη φηη θαλείο δελ 

πηζηεχεη απηφ ην ελδερφκελν. Σν νπνίν ζαθψο ζπλεπάγεηαη φηη θαηά ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ 

πιεηνςεθία, νη θνηηεηέο σθειεκέλνη ζα είλαη απφ έλα ηέηνην πξφγξακκα θαη ζα 

κπνξέζνπλ λα απνζβέζνπλ ην ρξεκαηηθφ θφζηνο ή αιιηψο απηήλ ηελ επέλδπζε ζε έλα 

ΜΒΑ, βξαρππξφζεζκα ή ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε καθξνπξφζεζκα. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 17 έρνπκε πξνζπαζήζεη λα απεηθνλίζνπκε ζπλδπαζηηθά ηηο 

απαληήζεηο απφ ηελ εξψηεζε 27 θαη 28. Ρσηήζακε ηνπο Οιιαλδνχο θαη ηνπο Έιιελεο 

θνηηεηέο πξψηνλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 27, ηη πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα ζπκβεί κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα: Να Αιιάμνπλ δνπιεηά, 

Να πεηχρνπλ θάπνηα πξναγσγή, Να παξακείλνπλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε θαη νη 

απαληήζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη ζε κία θιίκαθα ρξνληθή απφ 6 κήλεο, 1 ρξφλνο θαη 2 
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ρξφληα. ηε ζπλέρεηα ηα ζπλδπάζακε κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε (28), πνπ έρνπκε ήδε 

αλαιχζεη παξαπάλσ, εάλ πηζηεχνπλ φηη κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη κέζα ζηα 

επφκελα δχν ρξφληα ζα ππάξμεη αιιαγή ζην κηζζφ ηνπο θαη ηη ηάμεσο πηζηεχνπλ φηη ζα 

είλαη ή φρη. 

 

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ αλά πίλαθα θαη θάζε κία 

επηινγή απάληεζε μερσξηζηά. Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ είλαη ε αιιαγή δνπιεηάο ζε 

πξνηεηλφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ κηζζνχ, 

φπνπ παξαηεξνχκε αξρηθά φηη γηα ηνπο Οιιαλδνχο έλα 70% πηζηεχεη φηη ζα κεηαθηλεζεί 

ζε θάπνηα άιιε δνπιεηά κέζα ζηνλ επφκελν 1 ρξφλν θαη ζε ζπλδπαζκφ πεξηκέλεη φηη 

ζα απμεζεί ν κηζζφο ηνπο θαηά 1%-30%. Δλψ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ Διιήλσλ, ην 

61,54% πηζηεχεη φηη ζα αιιάμεη δνπιεηά ζηνπο πξψηνπο 6 κήλεο κεηά ηελ απφθηεζε 

ηνπ ΜΒΑ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζα πάξνπλ αχμεζε 1%-30%, φπσο επίζεο εθείλνη πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ζα αιιάμνπλ δνπιεηά ζηα επφκελα 2 ρξφληα πεξηκέλνπλ πάιη αχμεζε 

ζηνλ κηζζφ ηνπο απφ 1% έσο 30%. Γηα ηνπο Οιιαλδνχο εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα 

αιιάμνπλ δνπιεηά κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα κε έλα πνζνζηφ 23,53% πηζηεχνπλ φηη 

ζα πεηχρνπλ θαη αχμεζε ζηνλ κηζζφ ηνπο απφ 30% έσο 60%. Γειαδή εάλ αιιάμνπλ 

δνπιεηά κέζα ζε 2 ρξφληα πηζηεχνπλ φηη ζα δηπιαζηάζνπλ ηνλ κηζζφ ηνπο. Δπίζεο νη 

Οιιαλδνί εθείλνη νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη ζα αιιάμνπλ δνπιεηά κέζα ζηνπο επφκελνπο 6 

κήλεο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΒΑ ηνπο πηζηεχνπλ φηη δελ ζα θέξεη θαη θακία αχμεζε 

ζηνλ κηζζφ ηνπο. Δλψ παξαηεξνχκε φηη νη Έιιελεο εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα 

αιιάμνπλ δνπιεηά κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα ηαπηφρξνλα δελ πεξηκέλεη θαη θακία 

αιιαγή ζην κηζζφ ηνπο. πκπεξαίλνπκε απφ ηα παξαπάλσ φηη νη Έιιελεο νη νπνίνη 

πηζηεχνπλ φηη ζα αιιάμνπλ δνπιεηά ζεσξνχλ φηη ζα γίλεη ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, δειαδή ζηνπο 6 κήλεο κεηά ην πηπρίν ηνπο, αιιά ζα έρνπλ θαη ηαπηφρξνλα 

αιιαγή ζην κηζζφ ηνπο ελψ νη Οιιαλδνί ζεσξνχλ φηη ζα πεηχρνπλ ην ίδην πάλσ ζην 

πξψην ρξφλν.  
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Πίλαθαο 17. Αλακελφκελε επηξξνή ζηελ θαξηέξα θαη κηζζνινγηθή αχμεζε κεηά 
ηελ απνθνίηεζε, αλά εζληθφηεηα 
 

Αιιαγή Γνπιεηάο   Οιιαλδνί     Έιιελεο   

 6 κήλεο 1 
ρξόλνο 

2 
ρξόληα 

6 κήλεο 1 
ρξόλνο 

2 ρξόληα 

Αύμεζε θαηά 1%-30% 45.83% 69.23% 52.94% 61.54% 53.33% 60.00% 

Αύμεζε θαηά 30%-60% 16.67% 15.38% 23.53% 15.38% 13.33% 0.00% 

Αύμεζε θαηά 60%-100% 8.33% 0.00% 5.88% 0.00% 6.67% 0.00% 

Αύμεζε παξαπάλω από 
100% 

0.00% 0.00% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 

Κακία αιιαγή 25.00% 15.38% 11.76% 23.08% 26.67% 40.00% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

       

Πεηπραίλω πξναγωγή   Οιιαλδνί     Έιιελεο   

 6 κήλεο 1 
ρξόλνο 

2 
ρξόληα 

6 κήλεο 1 
ρξόλνο 

2 ρξόληα 

Αύμεζε θαηά 1%-30% 43.48% 80.00% 25.00% 37.50% 50.00% 66.67% 

Αύμεζε θαηά 30%-60% 21.74% 15.00% 12.50% 50.00% 16.67% 0.00% 

Αύμεζε θαηά 60%-100% 8.70% 0.00% 0.00% 12.50% 0.00% 0.00% 

Αύμεζε παξαπάλω από 
100% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Κακία αιιαγή 21.74% 5.00% 62.50% 0.00% 33.33% 33.33% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

       

Παξακέλω ζηνλ ίδην εξγνδόηε   Οιιαλδνί     Έιιελεο   

 6 κήλεο 1 
ρξόλνο 

2 
ρξόληα 

6 κήλεο 1 
ρξόλνο 

2 ρξόληα 

Αύμεζε θαηά 1%-30% 50.00% 50.00% 66.67% 54.55% 63.64% 33.33% 

Αύμεζε θαηά 30%-60% 20.00% 30.00% 9.52% 9.09% 18.18% 22.22% 

Αύμεζε θαηά 60%-100% 0.00% 0.00% 9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 

Αύμεζε παξαπάλω από 
100% 

5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Κακία αιιαγή 20.00% 20.00% 14.29% 36.36% 18.18% 44.44% 

ύλνιν 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Με βάζε ηνλ δεχηεξν πίλαθα κε παξάγνληα ηελ επίηεπμε θάπνηαο πξναγσγήο ζηελ 

θαξηέξα ησλ θνηηεηψλ, παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο Οιιαλδνχο εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ 

φηη ζα θαηαθέξνπλ λα ην πεηχρνπλ ην 80% πηζηεχεη φηη ζα γίλεη ζην 1ν ρξφλν κεηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ ΜΒΑ ηνπο θαη ζα πεηχρνπλ θαη αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπο. Δλψ αληίζεηα νη 

Έιιελεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα πεηχρνπλ θάπνηα πξναγσγή ζηελ δνπιεία ηνπο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηα επφκελα 2 ρξφληα ζε πνζνζηφ 66,67%, φπνπ θαη ζα 

πεηχρνπλ θαη κία αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπο απφ 1% έσο θαη 30%. Δπίζεο ην πνζνζηφ 

ησλ Διιήλσλ πνπ απάληεζαλ φηη ζα πεηχρνπλ πξναγσγή ην 50% πηζηεχεη φηη ζα ην 

θαηαθέξεη κέζα ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ηαπηφρξνλα ζα πεηχρεη θαη απμήζεη ηνπ 
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κηζζνχ ηνπο απφ 30% έσο θαη 60% δειαδή δηπιαζηαζκφ ηνπ κηζζνχ ηνπο. Σέινο γηα 

ηνπο Οιιαλδνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα πεηχρνπλ πξναγσγή κέζα ζηα επφκελα 2 

ρξφληα απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο πηζηεχνπλ επίζεο φηη δελ ζα ππάξμεη θακία 

αιιαγή ζην κηζζφ ηνπο, κε πνζνζηφ 62,50%.  

 

ηελ ηειεπηαία επηινγή ε νπνία είλαη λα παξακείλνπλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε κεηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηνπο ηίηινπ, νη Οιιαλδνί εθείλνη πνπ ηελ επέιεμαλ κε 

πνζνζηφ 66,67% πηζηεχνπλ φηη κεηά απφ 2 ρξφληα ζα έρνπλ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπο 

απφ 1% έσο 30%. Δλψ νη Έιιελεο εθείλνη νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα παξακείλνπλ 

ζηνλ ίδην εξγνδφηε θαη κεηά ην ΜΒΑ ηνπο ην 63,64%, πηζηεχνπλ φηη ε αχμεζε ηνπ 

κηζζνχ ηνπο ζα έξζεη λσξίηεξα απφ ηνπο Οιιαλδνχο, δειαδή ζηνλ 1ν ρξφλν κε 

πνζνζηφ απφ 1%-30%.  Καη ηέινο νη Έιιελεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα παξακείλνπλ ζηνλ 

ίδην εξγνδφηε θαη κεηά απφ 2 ρξφληα απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο κε πνζνζηφ 

44,44% πηζηεχεη επίζεο θαη θακία αιιαγή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ κηζζφ ηνπο.  

 

6.2 Οικονομεηπική Αποηίμηζη ηος μονηέλος ηων πποζδοκιών 

 
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε πεξαηηέξσ ηνλ ηξφπν εμέιημεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

θνηηεηψλ θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο εθηηκήζακε έλα νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη εξκελεπηηθέο 

κεηαβιεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ησλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηεο εξψηεζεο 

25 ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ιακβάλεη ηελ ηηκή 0 αλ ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ θνηηεηψλ είλαη ρακειφηεξν ηνπ αλακελφκελνπ, 1 αλ ην επίπεδν ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θνηηεηψλ είλαη ην αλακελφκελν θαη 2 αλ ην επίπεδν 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θνηηεηψλ είλαη πςειφηεξν ηνπ αλακελφκελνπ. 

Σν κνληέιν εθηίκεζεο ησλ πξνζδνθηψλ βαζίδεηαη κε έλα ordered logit (Maddala, 1983; 

1992; Greene, 2003) κνληέιν φπνπ πςειφηεξεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

ζπζρεηίδνληαη κε πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. 

 

Οη αλεμάξηεηεο (εξκελεπηηθέο) κεηαβιεηέο κεηξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ φπσο 

ην πξφγξακκα πνπ ζπκκεηέρνπλ σο πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο, ε ρψξα θνίηεζεο 

(Διιάδα ή Οιιαλδία), ν ηχπνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Executive, modular, specialised 

etc), ην θχιν αιιά θαη ε ειηαθή νκάδα. Παξάιιεια σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ, ρξεζηκνπνηήζακε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ επηινγήο 
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ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ εξψηεζε 22 αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηελ εξψηεζε 26. Καζψο ν αξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν ζηελ εξψηεζε 22 αιιά θαη ζηε εξψηεζε 26 είλαη κεγάινο θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ αδχλαηε, απνθαζίζακε λα νκαδνπνηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξσηήζεσλ 22 θαη 26 κε βάζε ην Cronbach‟s Alpha.  Ζ εξψηεζε 26 δηεξεπλά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηνπο θνηηεηέο. Όπσο 

είδακε απφ ηνλ πίλαθα 26 ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

Οιιαλδψλ θαη Διιήλσλ θνηηεηψλ. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηαθφξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξψηεζεο 26 καο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηεο κεηαβιεηήο quality 

πνπ κεηξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο. 

 

Πίλαθαο 18. Καηαζθεπή κεηαβιεηήο Quality 
 

Test scale = mean(unstandardized 
items) 

 

Average interitem covariance: 0.17 
Number of items in the scale 9 
Scale reliability coefficient:       0.80 

 
 

Σν Cronbach‟s Alpha γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 26 είλαη 0.8, 

γεγνλφο πνπ καο ππνδεηθλχεη πσο ε ελνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ ζε κηα καο 

δίλεη θαιά απνηειέζκαηα. Καηά ζπλέπεηα νη απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 26 γηα ην 

νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε κεηαβιεηή reputation. 

 

Ζ ελνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ εξψηεζε 22 είλαη πην πνιχπινθε θαζψο 

δηαθνξεηηθέο ππνθαηεγνξίεο κεηξνχλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Ζ εξψηεζε 22 κεηξά ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Οξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηξνχλ ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο, αιιά 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

θαη ηέινο νξηζκέλα κε ηελ πνηφηεηα ηεο ππνδνκήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Με βάζε απηά 

θαηαζθεπάζακε ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο, επηιέγνληαο εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλδπαδφκελα καο έδηλαλ έλα cronbach‟s alpha κεγαιχηεξν ηνπ 0.55 
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Πίλαθαο 19. Καηαζθεπή ηεο κεηαβιεηήο Area (Κφζηνο δηακνλήο, Γεκφζηεο 
ζπγθνηλσλίεο) 
 

Test scale = mean(unstandardized 
items) 

 

Average interitem covariance:      0.64 
Number of items in the scale:             2 
Scale reliability coefficient: 0.75 

 
Πίλαθαο 20. Καηαζθεπή ηεο κεηαβιεηήο Teach (Πνηφηεηα δηδαζθαιίαο, Πνηφηεηα 
πξνγξάκκαηνο) 
 

Test scale = mean(unstandardized 
items) 

 

Average interitem covariance:      0.27 
Number of items in the scale: 2 
Scale reliability coefficient:       0.82 

 
Πίλαθαο 21. Καηαζθεπή ηεο κεηαβιεηήο Reputation (Αθαδεκατθή θήκε, Δηθφλα 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Δηθφλα ηνπ Σκήκαηνο, Σαπηφηεηα Σκήκαηνο)  
 

Test scale = mean(unstandardized 
items) 

 

Average interitem covariance:      0.23 
Number of items in the scale:             4 
Scale reliability coefficient:       0.71 

 
Πίλαθαο 22. Καηαζθεπή ηεο κεηαβιεηήο Infrastructure (Πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ 
δηδαζθαιίαο, Δπελδχζεηο ζηελ ππνδνκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) 
 

Test scale = mean(unstandardized 
items) 

 

Average interitem covariance:      0.33 
Number of items in the scale: 2 
Scale reliability coefficient: 0.67 

 
 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 23 παξνπζηάδεη ηελ πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ. 
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Πίλαθαο 23. Πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ 
 
Μεηαβιεηή Πεξηγξαθή 

  

expdummy 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο  
0-Ηθαλνπνίεζε ιηγφηεξν απφ ηηο πξνζδνθίεο 
1-Ηθαλνπνίεζε αθξηβψο φζν νη πξνζδνθίεο 
2-Ηθαλνπνίεζε κεγαιχηεξε απφ ηεο πξνζδνθίεο 

questdummy 
Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο: 
0-Έιιελαο/Διιελίδα 
1-Οιιαλδφο/Οιιαλδή 

agedum 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο: 
1-Ζιηθίεο 21 έσο 25 
2-Ζιηθίεο 26 έσο 35 
3-Ζιηθίεο 36 έσο 45 
4-Ζιηθίεο πάλσ απφ 45 

sexdum 
Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο: 
0-Άλδξαο 
1-Γπλαίθα 

typedummy 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο: 
1-Executive MBA 
2-Γηεζλέο ΜΒΑ 
3-MBA 
4-Modular MBA 
5-Tourism MBA 

ftptdum 
Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο: 
0-Μεξηθήο θνίηεζεο 
1-Πιήξνπο θνίηεζεο 

quality 
Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ηδξχκαηνο πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα. 

area 
Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

teach 
Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζην 
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

reputation Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηε θήκε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

infra 
Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηελ πνηφηεηα ηεο ππνδνκήο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο 

 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 24 παξνπζηάδνπκε ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεηαβιεηψλ (εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ) ηνπ δείγκαηφο καο. 
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Πίλαθαο 24. ηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ 
 

Μεηαβιεηή Παξαηεξήζεηο Μέζνο 
Σππ. 

Απόθι. Διάρηζην Μέγηζην 

      
expdummy 137 1.22 0.64 0.00 2.00 
questdummy 137 0.47 0.50 0.00 1.00 
agedum 137 2.10 0.78 1.00 4.00 
sexdum 137 0.46 0.50 0.00 1.00 
typedummy 137 2.27 1.42 1.00 5.00 
ftptdum 137 0.37 0.49 0.00 1.00 
quality 137 3.72 0.47 2.33 5.00 
area 137 2.60 0.92 1.00 5.00 
teach 137 4.58 0.58 2.00 5.00 
reputation 137 3.89 0.57 2.00 5.00 
infra 137 3.45 0.70 1.50 5.00 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 25 παξνπζηάδνπκε ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Παξαηεξνχκε πσο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπζρεηίζεηο 

εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο ρψξαο θνίηεζεο, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ηχπνπ 

θνίηεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ ηχπνπ θνίηεζεο θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε 

θακία πεξίπησζε φκσο ε ζπζρέηηζε ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη ηέηνηα πνπ λα 

δεκηνπξγήζεη εξσηεκαηηθά γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ καο. 
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Πίλαθαο 25. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ 
 

 questdummy agedum sexdum typedummy ftptdum quality area teach reputation infra 

questdummy 1.000          
agedum 0.4370* 1.000         
sexdum -0.2878* -0.2081* 1.000        
typedummy -0.096 -0.3587* 0.1737* 1.000       
ftptdum -0.2973* -0.6048* 0.2668* 0.5353* 1.000      
quality 0.3168* 0.151 -0.150 -0.080 -0.100 1.000     
area -0.155 -0.1794* 0.085 0.2471* 0.2878* -0.021 1.000    
teach -0.139 -0.134 0.2055* 0.049 0.167 0.127 0.076 1.000   
reputation 0.104 0.033 0.084 -0.111 0.006 0.2110* -0.084 0.1778* 1.000  
infra -0.126 -0.114 0.150 0.069 0.119 0.080 0.3412* 0.2134* 0.4220* 1.000 
* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5% 
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ην δεχηεξν βήκα εθηηκήζακε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηεο κεηαβιεηέο πνπ δεκηνπξγήζακε παξαπάλσ. Δθηηκήζακε 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κνληέια κε ην πξψην λα κεηξά κφλν ηελ επηξξνή ησλ αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηηεηψλ (ρψξα θνίηεζεο, ειηθία θαη θχιν), ην δεχηεξν λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ηχπνο 

πξνγξάκκαηνο θαη ηξφπνο θνίηεζεο), ην ηξίην λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηέινο ην ηέηαξην λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πεξηνρή, πνηφηεηα δηδαζθαιίαο, θήκε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππνδνκή) φπσο ηα δεκηνπξγήζακε παξαπάλσ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα 26 παξνπζηάδνπκε ηεο ηέζζεξεηο εθηηκήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ. 

ε γεληθέο γξακκέο φια ηα κνληέια δίλνπλ θαιά απνηειέζκαηα θαη παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή εξκελεπηηθή δπλαηφηεηα. Σα κνληέια 3 θαη 4 εμεγνχλ ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ θαιχηεξα απφ ηα κνληέια 1 θαη 2 αιιά απηφ είλαη 

αλακελφκελν ιφγσ ηεο ρξήζεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ κεηξνχλ ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξνζδνθηψλ. 
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Πίλαθαο 26. Δκπεηξηθή εθηίκεζε ησλ πξνζδνθηψλ 
 

 (1) (2) (3) (4) 

questdummy -0.132 -0.269 -0.014 -0.263 
 (0.273) (0.362) (0.405) (0.464) 

agedum 0.406*** 0.480*** 0.644*** 0.431** 
 (0.109) (0.118) (0.202) (0.217) 

sexdum -0.263 -0.012 -0.231 -0.075 
 (0.243) (0.291) (0.342) (0.364) 

typedummy  -0.178 -0.360*** -0.438*** 
  (0.139) (0.121) (0.165) 

ftptdum  1.112** 1.119** 1.388* 
  (0.511) (0.454) (0.558) 

quality   1.042*** 1.856*** 
   (0.159) (0.447) 

area    -0.181 
    (0.198) 

teach    0.344 
    (0.288) 

reputation    0.692** 
    (0.335) 

infra    0.409* 
    (0.237) 

     

N 137 137 137 137 
F 41.11*** 49.21*** 85.32*** 68.84*** 
Akaike 
Information 
Criterion 117.506 113.490 80.147 80.605 
*** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 1%, ** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 

10% 

 

Σα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή απνηίκεζε ηνπ εκπεηξηθνχ 

κνληέινπ κέηξεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θνηηεηψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Καηαξράο δελ δηαθξίλνπκε θακία δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ Οιιαλδψλ θαη ησλ 

Διιήλσλ θνηηεηψλ σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο δχν ρψξεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ 

θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε πνπ θάλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παξά απφ ηελ ρψξα θνίηεζεο. 

Μηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο δίλεη πνιχ ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηα Διιεληθά κεηαπηπρηαθά ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ αθνχ ζηε 

ζχγθξηζε κε κεηαπηπρηαθά πξνεξρφκελα απφ κηα αλεπηπγκέλε θαη δηεζλνπνηεκέλε 

αγνξά φπσο ε Οιιαλδηθή δελ δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ 

ησλ θνηηεηψλ.  
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Όπσο πξναλαθέξακε ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξσηεζέλησλ. Θεηηθφ, θαηαξρήλ, ξφιν ζηελ δεκηνπξγία πςεινχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

παίδεη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ εξσηεζέλησλ κε ηνπο πην ψξηκνπο θνηηεηέο λα δείρλνπλ 

έλα κεγαιχηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Οη σξηκφηεξνη ειηθηαθά θνηηεηέο ζπλήζσο 

ζπκκεηέρνπλ ζε executive πξνγξάκκαηα ελψ είλαη θαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη σο 

πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. εκαληηθφ ξφιν επίζεο 

παίδεη ν ηχπνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο θνηηεηέο πξνγξακκάησλ γεληθνχ ηχπνπ (είηε 

executive είηε πιήξνπο θνίηεζεο) λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο 

θνηηεηέο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ (είηε ηνπξηζκνχ είηε άιισλ εηδηθεχζεσλ). 

Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο νη θνηηεηέο εμεηδηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ζπλήζσο ζπλδένπλ ηηο ζπνπδέο κε ηελ πνηφηεηα ηεο εμεηδίθεπζεο 

παξά κε ηελ πνηφηεηα ελφο γεληθνχ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ην MBA. Παξάιιεια παξαηεξνχκε πσο νη ζπνπδαζηέο 

πιήξνπο θνίηεζεο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο 

θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο.  

 

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε  ησλ πξνζδνθηψλ είλαη ε εθηίκεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ φπσο θαίλεηαη απφ ην ζεηηθφ θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο quality. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή 

βαζίδεηαη ζηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 26 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαλεξψλεη ην αλ 

θαη πφζν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ 

πξνζθέξεη ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, έλα πνηνηηθφ ίδξπκα σο πξνο ηε δηδαζθαιία, 

ηε θήκε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηνπο θνηηεηέο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ απάληεζαλ κε ζεηηθφ ηξφπν ζηελ εξψηεζε απηή 

ζπλήζσο απαληνχλ πσο νη πξνζδνθίεο ηνπο έρνπλ επαιεζεπζεί. Μηα δηαθνξεηηθή 

αλάγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ δείρλεη πσο νη θνηηεηέο επηιέγνπλ πξνγξάκκαηα 

κε βάζε ηελ θήκε ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη δχζθνια αιιάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο.  

 

Σν ηειεπηαίν κνληέιν (4) ζπκπεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο επηινγήο πξνγξάκκαηνο 

(πεξηνρή, δηδαζθαιία, θήκε πξνγξάκκαηνο θαη ππνδνκή). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 

παξαηεξνχκε φηη κφλν δχν απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σφζν 

ε θήκε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ε ππνδνκή ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο. Αλ θαη ν 

παξάγνληαο δηδαζθαιία δελ είλαη ζεκαληηθφο, εληνχηνηο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη 
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πηζαλφηαηα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ γεληθφηεξε πνηφηεηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο επνκέλσο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

γεληθφηεξε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ηελ ππνδνκή αιιά θαη ηελ θήκε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 
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7. Δπίινγνο - πκπεξάζκαηα 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζδνθίεο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έπαημε ε ζχγθξηζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ 

ησλ Διιήλσλ θαη Οιιαλδψλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. αλ πξψην ζηάδην αλάιπζεο, ε εξγαζία παξνπζίαζε κηα δηεμνδηθή 

αλαθνξά θαη κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο, ζαλ 

έλλνηεο γεληθφηεξα αιιά θαη φπσο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηε θνίηεζε ζε 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. ην δεχηεξν ζηάδην ε εξγαζία 

έθαλε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ζηνπο 

κεραληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πξνζδνθηψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα θαη ε Οιιαλδία. Ζ εξγαζία 

θαηέιεμε ζε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ ηφζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνγξακκάησλ φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θνηηεηψλ. 

 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνγξακκάησλ ζε Οιιαλδία θαη Διιάδα απνηειεί 

ε δεκνγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο θαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχκε. 

Σα Οιιαλδηθά πξνγξάκκαηα θπξηαξρνχληαη απφ άλδξεο ζπκκεηέρνληεο ζε part time 

θνίηεζε, ελψ ζηα Διιεληθά πξνγξάκκαηα παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ γπλαηθψλ ζε full time θνίηεζε πξνγξακκάησλ ΜΒΑ. Δπίζεο ηα Οιιαλδηθά 

πξνγξάκκαηα θπξηαξρνχληαη απφ part time θνηηεηέο ζηηο ειηθίεο 26-35 ελψ ηα Διιεληθά 

πξνγξάκκαηα εκθαλίδνπλ κία πην νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηφζν ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

φζν θαη ζηελ θαηαλνκή full time θαη part time θνηηεηψλ. Αθφκα παξαηεξνχκε φηη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 21-25 δελ ππάξρεη θαλέλαο Οιιαλδφο θνηηεηήο ζε αληίζεζε κε ηνπο 

Έιιελεο φπνπ ε ειηθηαθή νκάδα 21-25 είλαη ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε κε πνιχ πςειά 

πνζνζηά θνηηεηψλ. ηνπο Οιιαλδνχο θπξίαξρε νκάδα ηνπ δείγκαηνο είλαη νη άληξεο 

θνηηεηέο κε ειηθίεο 26-35 κε πνζνζηφ 45,3%, ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Οιιαλδψλ θνηηεηψλ ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ε θπξίαξρε νκάδα θνηηεηψλ είλαη γπλαίθεο 

κε ειηθίεο 21-25 κε πνζνζηφ 31,5%, ζρεδφλ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο 

Έιιελεο. 

 

Χο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζπκπεξαίλνπκε πσο νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Οιιαλδψλ είλαη 

πξψηνλ φηη γηα ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα επηιέμνπλ 
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λα θνηηήζνπλ ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είλαη ε αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ηνπο ζε 

πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο Οιιαλδνχο θαη δεχηεξνλ φζνλ αθνξά ηνπο 

Οιιαλδνχο θνηηεηέο, έλα απφ ηα ζεκαληηθά θίλεηξα ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία λένπ 

δηθηχνπ γλσξηκηψλ ην νπνίν εθηηκνχλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο.  

 

Σαπηφρξνλα ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ ρξήζε ησλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Οιιαλδψλ. εκαληηθφηεξεο πεγέο γηα ηνπο 

Έιιελεο απνηεινχλ ε δηα ζηφκαηνο πιεξνθφξεζε θαη ην ηληεξλέη ελψ γηα ηνπο 

Οιιαλδνχο ε δηα ζηφκαηνο πιεξνθφξεζε θαη ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε. Οη παξαπάλσ 

παξαηεξήζεηο θαλεξψλνπλ θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ζε ηη κέζν πιεξνθφξεζεο δείρλνπλ εκπηζηνζχλε γηα ηελ ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο επεξεάδνπλ άκεζα ηα θξηηήξηα επηινγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θήκε, ηελ δνκή θαη ηνλ ηξφπν ζπνπδψλ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ησλ Οιιαλδψλ θαη ησλ Διιήλσλ δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ παξνχζα πεξίπησζε. Αληίζεηα νη ζεκαληηθφηεξεο 

δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζε πεξηθεξεηαθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θξηηήξηα 

επηινγήο φπσο ε ηνπνζεζία θαη ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ θνηηεηψλ ζε εξψηεζε ζε ζρέζε κε ην ηη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζή 

ηνπο λα θάλνπλ αίηεζε ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ θνηηνχλ, παξαηεξνχκε φηη 

ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ παίξλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ην 

ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν, θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ, φηη παίδεη ε νηθνγέλεηα ηνπ θάζε θνηηεηή φπνπ ηνλ επεξεάδεη γηα κία ηφζν 

ζεκαληηθή απφθαζε.  

 

ρεηηθά κε ηη ζεσξνχλ νη θνηηεηέο φηη νη κειινληηθνί εξγνδφηεο ζα δψζνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα, ε ηθαλφηεηα δηνίθεζεο είλαη εθείλν ην ζπζηαηηθφ πνπ κε κεγάιν 

πνζνζηφ μερσξίδεη θαη ζηηο δχν νκάδεο, Έιιελεο θαη Οιιαλδνχο. Καη νη δχν πηζηεχνπλ 

φηη πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία πάλσ ζηελ ηθαλφηεηα δηνίθεζεο, εάλ 

επηζπκνχλ κία εμέιημε ζηελ θαξηέξα ηνπο.  Χο πξνο ηελ επηινγή ηνπ Αθαδεκατθνχ 

ηδξχκαηνο γηα ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ, νη δχν ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ζηελ 

επηινγή Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. 

εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Οιιαλδψλ θνηηεηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ επηινγή κε βάζε ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο, ηελ πνηθηιία ησλ 

καζεκάησλ θαη ηα ρακειφηεξα δίδαθηξα. Όινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη πην ζεκαληηθνί 

γηα ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο έλαληη ησλ Οιιαλδψλ.  
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εκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίδνπκε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο δχν 

νκάδεο θνηηεηψλ. Σα πην δπλαηά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ ΜΒΑ, νη Οιιαλδνί 

θνηηεηέο εληνπίδνπλ φηη είλαη ε επειημία θαη ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

πνζνζηφ 64% ελψ νη Έιιελεο θνηηεηέο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ φηη δπλαηφ ζεκείν 

ελφο ΜΒΑ πξνγξάκκαηνο είλαη ην πεξηερφκελν θαη ν ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά 

επίζεο θαη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε ίζν πνζνζηφ 48%.  

 

Με ηελ απφθηεζε ελφο ΜΒΑ απμάλνληαη νη ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ην νπνίν νπζηαζηηθά επηβεβαηψλνπλ θαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ 

κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη έλα κεηαπηπρηαθφ φπσο ην 

ΜΒΑ ζα επέιεγαλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ γηαηί πηζηεχνπλ φηη κέζσ απηνχ 

επηηπγράλεηο Πξνζσπηθή Αλάπηπμε, Γεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ / ιχζεσλ, 

Απφθηεζε γλψζεο ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ.  Σαπηφρξνλα ε απφθηεζε ελφο ΜΒΑ 

δεκηνπξγεί ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη νη κάλαηδεξο ζε δηαθνξεηηθέο νξγαλσζηαθέο 

δνκέο ελψ έλα ΜΒΑ πηπρίν απμάλεη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα πξφζιεςε. Χο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα δηαπηζηψζακε φηη θαη νη Οιιαλδνί αιιά θαη νη Έιιελεο 

πηζηεχνπλ φηη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 

εηψλ είηε ζα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζα πεηχρνπλ θάπνηα αχμεζε ζηνλ 

κηζζφ ηνπο είηε ζα πεηχρνπλ θάπνηα πξναγσγή θαη ηαπηφρξνλα θάπνηα επίζεο αχμεζε, 

αιιά αθφκα θαη φηη κπνξεί λα αιιάμνπλ θαη εξγνδφηε. Σν θνηλφ ζηνηρείν πξνζέγγηζεο 

ησλ Οιιαλδψλ θαη Διιήλσλ είλαη πσο ζεσξνχλ φηη έρνληαο έλα ΜΒΑ εληζρχεηαη ε 

πξφνδνο ηεο θαξηέξαο. Οη θνηηεηέο, επίζεο< ππνζηεξίδνπλ φηη πξνηηκνχλ ην 

πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχλ λα πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία, ελψ ε 

ρνιή ζηελ νπνία θνηηνχλ λα έρεη θαιή θήκε. 

 

Ζ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. Μφιηο ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα έρνπλ θαηαθέξεη λα πξνζειθχζνπλ ηνλ 

επαξθή αξηζκφ θνηηεηψλ επφκελνο ζηφρνο ηνπο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηθαλνπνηνχλ 

ζε ινγηθά πιαίζηα ηηο απαηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα 

θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε επηηπρία θαη ζα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ην απνηέιεζκα.  

 

Ζ δηαηήξεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηελ πξνζέιθπζε ηνπο απφ ηα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα, αθνχ νη θνηηεηέο δελ είλαη έλα εχθνιν πξνζεγγίζηκν θνηλφ. Σν 

Παλεπηζηήκην επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο θνηηεηέο έλα πςειφ επίπεδν 
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ηθαλνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε είλαη ην επίπεδν 

φπνπ ν θαζέλαο αηζζάλεηαη φηη επηηπγράλνληαη νη πξνζδνθίεο πνπ είρε αξρηθά νξίζεη. 

Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηξψλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηηο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα κεηξνχλ ην εάλ θαη θαηά πφζν νη πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ 

επηηπγράλνληαη θαη λα εληνπίζνπλ εάλ ππάξρεη πεξαηηέξσ ρψξνο γηα εμέιημε. 
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9. Παξάξηεκα 

9.1 Υπόδειγμα Επωηημαηολογίος 

 
 



MBA PERCEPTIONS SURVEY 

  Please turn over 1 

University of Piraeus 
Faculty of Organisation and Business Management 
Executive MBA 
Spyridakou Athanasia 
 

MBA PERCEPTIONS SURVEY  
(Part of the dissertation ‘’Student Perceptions of the MBA Programme: A comparison between Greek 

and Dutch Higher Education Institutions’’) 
 
1. Which course did you apply for at University of Piraeus? 
 
 
2. Which method of study? 

 Full Time 

 Part Time 

 
3. Which other Universities did you apply to for Postgraduate study? 
 
 
4. What was your first Degree and in which University? 
 
 
5. To which of these ethnic groups do you belong? 

 Greek 

 Netherlands 

 Any other background 

 
6. Please indicate the region in which you normally live 

 Greece 

 Netherlands 

 UK 

 Other European Country 

 Other (please specify)______________________________________ 

 
7. Please indicate the age group to which you belong 

 Under 21 

 21-25 

 26-35 

 36-45 

 Over 45 

 

 

 



MBA PERCEPTIONS SURVEY 

  Please turn over 2 

8. Are you 

 Male 

 Female 

 
9. What do you think are the main reasons for studying an MBA course? 

 Career development 

 Personal development 

 Business skills/solutions 

 Management knowledge 

 Qualification 

 Networking 

 
 
10. How did you first become aware of the MBA course at University of Piraeus Business School? 

 Internet 

 Word of mouth 

 Self-search 

 AMBA/Accreditation 

 Advertisement 

 At work 

 MBA Fair 

 Agency 

 
11. What were the main reasons you chose the MBA course at University of Piraeus Business School? 
(Please pick the TWO most important ones) 

 Location 

 AMBA Accreditation 

 Reputation 

 Mode of study (weekly format, weekend format etc.) 

 Course structure 

 Cost 

 Value for money 

 
 
 
 
 



MBA PERCEPTIONS SURVEY 

  Please turn over 3 

12. Who was most influential in your decision to do an application at University of Piraeus? (Please pick 
ONLY one) 

 University staff 

 Yourself (you were not influenced by anyone else) 

 Employer 

 Colleagues 

 Family 

 Friends 

 Lecturers 

 Careers advisors 

 Another person (specify)  

   
13. How long did it take you to move from inspiration to application to join the programme? 

 Less than 1 month 

 1-3 months 

 3-6 months 

 6-12 months 

 More than 12 months 

 
14. Once you had submitted your application form, how long did you expect it to take before you had a 
decision from the university? 

 Less than one week 

 Between 1 and 2 weeks 

 Between 2 and 4 weeks 

 Between 4 and 6 weeks 

 Between 6 and 8 weeks 

 More than 2 months 

 
15. How long did it take University of Piraeus to inform you of a decision on your application? 

 Less than one week 

 Between 1 and 2 weeks 

 Between 2 and 4 weeks 

 Between 4 and 6 weeks 

 Between 6 and 8 weeks 

 More than 2 months 

16. Which of the following best describes your situation in the past year (Tick all that apply) 

 University student 

 College student 

 Part time employed 

 Full time employed 

 Unemployed 

 Stay at home parent 

 Other (please specify)  

 
If you are employed please go to Q17 & Q18 & Q19 

17. Please indicate your sector of employment: 

 Private  

 Public 

 Not-for-Profit 

 Other (please specify)  

 
 
18. Please indicate the field you work in: 

 Manufacturing 

 Health 

 Local Government 

 Civil Service 

 Social Care 

 Retail 



MBA PERCEPTIONS SURVEY 

  Please turn over 4 

 Computer or related 

 Leisure 

 Charity / Not for Profit 

 Other (please specify)  

 
19. Would you describe yourself as: 

 Director 

 Senior Manager 

 Middle Manager 

 Junior Manager 

 Supervisor 

 Non-Managerial 

 Administrator 

 

20. Which of the following is most important when choosing a Business School? 

 The reputation of the University as a whole 

 The reputation of the school / faculty in which your chosen course will be based 

 
 
21. Which (one) of the following do you think prospective employers will find most important? 

 Managerial capability 

 The course studied 

 The level of qualification achieved 

 The school / faculty in which the course was based 

 The University attended 
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  Please turn over 5 

22. How important are the following factors when choosing a University/Business School? 
 Unimportant Of little 

importance 

Moderately 

Important 

Important  Very Important 

Quality of teaching      

Quality of the 

course 
     

Academic 

Reputation 
     

Image of the 

actual 

school/faculty 

     

Standard of the 

teaching facilities 
     

Image of the 

University as a 

whole 

     

Range of the 

courses 
     

Entry 

Requirements 
     

The school/faculty 

has its own 

„identity‟ 

     

Investment in the 

campus/facilities 
     

Lower tuition fees      

Attractiveness of 

the location / area 
     

Vocational 

Preparation 
     

Administrative 

efficiency 
     

Transport links to / 

from the area 
     

Standard of the 

„extra-curricular‟ 

facilities 

     

Cost of living in 

the area 
     

Availability of 

bursaries 
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23. What do you think are the strengths of the MBA course at University of Piraeus Business School? 

 Course (scope / content ) 

 Course (flexible / international) 

 Quality of teaching 

 School reputation 

 AMBA Accreditation 

 Facilities 

 
 
24. Which of the following statements, if any, applies to each of the Business Schools listed? (You may 
select up to TWO Universities for each statement.) 

 ALBA AUEB NATIONAL 
TECHNICAL 
UNI OF 
ATHENS 

AMERICAN 
COLLEGE 
OF GREECE 

EEDE / 
KENT 

ICBS / 
KINGSTON 

Has a high 

standard of 

teaching 

      

Offers a 

modern MBA  

relevant to the 

development of 

business 

practitioners 

      

Produces high 

quality research 

      

Has high entry 

requirements 

      

 
 
25. Has the MBA course at University of Piraeus Business School met your expectations? 

 Far less than expected 

 Less than expected 

 As expected 

 More than expected 

 Far more than expected 
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26. To what extent do you agree or disagree with the following statements about University of Piraeus 
Business School: 

 Strongly 

disagree 

Disagree Neither disagree 

nor agree 

Agree Strongly Agree 

It balances academic 

theory and practical 

applications 

     

It is supportive with a 

participative approach 

to learning 

     

The MBA is up-to-

date and relevant 
     

It provides a modern, 

stimulating business 

education 

     

The staff are at the 

leading edge of their 

discipline 

     

It is one of Athens  

leading Business 

Schools 

     

The environment and 

facilities are leading 

edge 

     

It is a centre of 

academic excellence 

and career 

development 

     

It produces graduates 

recognised as top-

quality, marketable 

professionals 

     

 
 
27. After completing your MBA are your expectations to (please indicate according to the time framework): 

 6 months 1 year 2 years 

Remain with your 
current employer 

   

Achieve a 
promotion  

   

Change job    

 
 
 
28. What effect do you believe gaining an MBA will have on your salary level in the first two years after 
graduation? 

 Decreased 

 No change 

 Increased by 1% - 30% 

 Increased by 30% - 60% 

 Increased by 60% - 100% 

 Increased by more than 100% 

 


