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Επιτελικό Σύνοψη 
Θ ολοκλιρωςθ των πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν όςων εγγράφονται ςε αυτζσ και δθ θ 

ζγκαιρθ ολοκλιρωςι τουσ, αποτελεί ςθμαντικι πρόκλθςθ για όλεσ τισ χϊρεσ του ΟΟΑ, 

προφανϊσ και τθσ Ελλάδασ. Αποτελεί ηθτοφμενο κακϊσ επιτρζπει τθν αποτελεςματικότερθ 

χριςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν πόρων που επενδφονται ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ ςυνκθκϊν και χαρακτθριςτικϊν που 

ςυνδζονται με κακυςτζρθςθ  ςτθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν των φοιτθτϊν του ΟΠΑ.  

Λαμβάνοντασ ωσ πλαίςιο αναφοράσ το ν+2, κεωροφμε ωσ πλαίςιο τθσ ζρευνασ τουσ  

φοιτθτζσ του ΟΠΑ που βρίςκονται μεταξφ 6ου και 10ου ζτουσ ςπουδϊν. φμφωνα με τα 

αρχεία του Πανεπιςτθμίου, αυτοί ανζρχονται ςε 1.748. Σο 34,5% είναι γυναίκεσ και το 

65,5% είναι άνδρεσ. Από τουσ 1.748, το 22,4% (1 ςτουσ 5 περίπου) δεν ζχει εξεταςτεί 

επιτυχϊσ ςε κανζνα μάκθμα ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ είναι 

6,25. 

Με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου ςυγκεντρϊκθκαν 282 ολοκλθρωμζνεσ 

ςυμμετοχζσ  από δείγμα αντιπροςωπευτικό ωσ προσ το φφλο, το τμιμα φοίτθςθσ, το ζτοσ 

ςπουδϊν. Ο μζςοσ όροσ θλικίασ είναι κοντά ςτα 28 ζτθ. Θ πλειοψθφία (94,6%) όςων 

ςυμμετείχαν εργάηονται και κατοικοφν μόνιμα ςτθν Αττικι (76,3%). Ζνασ ςτουσ τρεισ δεν 

παρακολουκεί τισ διαλζξεισ αλλά ςυμμετζχει μόνον ςτισ εξετάςεισ, ενϊ περίπου 40% 

ανζφεραν κάποιου είδουσ διακοπι ςτισ ςπουδζσ τουσ ςτο παρελκόν.  

Διερευνικθκαν τρία βαςικά ερωτιματα:  

Ερώτημα 1: Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που ςυνδζονται με τθν απόφαςθ για κακυςτζρθςθ 

των ςπουδϊν των φοιτθτϊν του ΟΠΑ; 

Ερώτημα 2: Ποια είναι θ πρόκεςθ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν και πϊσ το ΟΠΑ μπορεί να 

ςυμβάλει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ; 

Ερώτημα 3: Πόςο αποτελεςματικζσ ιταν μζχρι τϊρα οι υποςτθρικτικζσ και ςυμβουλευτικζσ 

δομζσ/δράςεισ του ΟΠΑ που ςυνδζονται με τθν ενκάρρυνςθ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των 

ςπουδϊν; 

Ζλλειψθ χρόνου λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων (85%), οικονομικζσ δυςκολίεσ 66,4%)  

και οικογενειακοί λόγοι (59) αναδεικνφονται ςτουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν κακυςτζρθςθ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν. Αποκαρρυντικόσ είναι ο 

περιβάλλοντασ χϊροσ για ζναν ςτουσ δφο φοιτθτζσ ενϊ μόλισ το 12% αναφζρουν ωσ 

ςθμαντικό λόγο τθν ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι τουσ ηωι. Αρκετά ςυχνά, πάντωσ, αναφζρονται 

λόγοι υγείασ για τουσ ίδιουσ ι για μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ κακϊσ και περιπτϊςεισ 

κατάκλιψθσ.  

Τπιρχαν όμωσ, και κάποιεσ διαφορετικζσ αξιοςθμείωτεσ απαντιςεισ, όπωσ υψθλζσ 

απαιτιςεισ μακθμάτων, δυςκολίεσ προςαρμογισ λόγω μετεγγραφισ από άλλο τμιμα. 

Επιπλζον, κάποιεσ περιοριςμζνεσ απαντιςεισ που αναφζρονται ςε αδιαφορία, οκνθρία ι 

ςυνειδθτι απόφαςθ για διακοπι από τισ υποχρεϊςεισ των ςπουδϊν μετά από τθν 

προςπάκεια που χρειάςτθκε για το ςχολείο.  
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Εντοφτοισ, θ πλειοψθφία (74%) εκτιμά ότι κα ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ ςτα 

επόμενα τρία χρόνια ενϊ περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ (60%) ςκοπεφουν να 

προχωριςουν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Όςο μεγαλφτερθ θ ςτιριξθ και οι προςδοκίεσ 

από τουσ γονείσ των φοιτθτϊν, τόςο πικανότερθ είναι θ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ 

ςτα επόμενα χρόνια και θ πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Θετικι είναι θ 

πρόβλεψθ και για όςουσ ζχουν κακυςτεριςει τισ ςπουδζσ τουσ προκειμζνου να πετφχουν 

υψθλότερθ βακμολογία. Αντίκετα, αρνθτικι ςχζςθ υπάρχει με τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ 

για το αντικείμενο και με τθν θλικία.  

Οι άνδρεσ διλωςαν ότι προτίκενται να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ με μεγαλφτερθ 

πικανότθτα από τισ γυναίκεσ ενϊ διαφοροποίθςθ ςτατιςτικά ςθμαντικι και ζντονθ υπάρχει 

μεταξφ όςων ειςιχκθςαν με πανελλαδικζσ εξετάςεισ (1,3) και από μετεγγραφι (1,74) με 

όςουσ ειςιχκθςαν με άλλο τρόπο.  

Σο 37% πιςτεφει ότι κα είχαν ιδθ ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ αν προβλζπονταν ανϊτατο 

όριο ενϊ το 45% ζχει αντίκετθ άποψθ. Οι γυναίκεσ διαφωνοφν ςε υψθλότερο ποςοςτό από 

τουσ άνδρεσ, μια πικανι ζνδειξθ ότι οι πρϊτεσ αντιμετωπίηουν πιο ανελαςτικοφσ 

περιοριςμοφσ. 

ε ό,τι αφορά τθ ςυνδρομι του ΟΠΑ, οι φοιτθτζσ ηθτοφν ςυμπαράςταςθ τόςο ωσ προσ τα 

ίδια τα μακιματα όςο και ευρφτερθ ωσ προσ τθν επανζνταξι τουσ ςτθν πανεπιςτθμιακι 

κοινότθτα, τθν επαφι τουσ με αυτι και τον ςχεδιαςμό για τθν πρόοδο ςτισ ςπουδζσ τουσ 

μζςα ςτουσ περιοριςμοφσ (επαγγελματικοφσ, οικονομικοφσ, οικογενειακοφσ) που 

αντιμετωπίηουν. 

 Θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ προτείνεται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικι επιλογι ενϊ κα 

μποροφςαν οι πρωτοβουλίεσ του ΟΠΑ για τθν ενίςχυςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ να 

αποδειχκοφν βοθκθτικζσ και προσ αυτι τθν ομάδα. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί 

ςτθ ςτοχευμζνθ επικοινωνία των δράςεων του ΟΠΑ προκειμζνου να ενθμερωκοφν και να 

παρακινθκοφν να ςυμμετζχουν οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ που μποροφν να 

επωφελθκοφν. Θ ζρευνα δείχνει υψθλι ικανοποίθςθ από τζτοιου είδουσ πρωτοβουλίεσ 

αλλά πολφ χαμθλι ςυμμετοχι. 

Μεγάλθ ικανοποίθςθ προκφπτει από τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ και δομζσ του ΟΠΑ. τθν 

πρϊτθ κζςθ με ποςοςτό που αγγίηει το 80% βρίςκεται το Πρόγραμμα Erasmus+, ςτθ 

δεφτερθ το Κζντρο τιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ ACEIn (72%) και ςτθν 

τρίτθ κζςθ με 65,2% θ νεοςφςτατθ Ομάδα Εκελοντϊν και θ Δομι Απαςχόλθςθσ και 

ταδιοδρομίασ (ΔΑΣΑ). Εντοφτοισ, είναι κρίςιμο να υπάρξει εντατικότερθ επικοινωνία 

ςτοχευμζνθ προσ τουσ φοιτθτζσ που δεν βρίςκονται ςε κακθμερινι επαφι με το 

πανεπιςτιμιο κι ενδεχομζνωσ πιςτεφουν ότι δεν τουσ αφοροφν. 

Παρά τθν αυτονομία των τμθμάτων και τισ επιμζρουσ διαφορζσ, τα αποτελζςματα δείχνουν 

ομοιογζνεια ςε επίπεδο ςτρατθγικοφ ςυντονιςμοφ και απουςίασ κάκε είδουσ διακρίςεων. 

Ελάχιςτεσ διαφοροποιιςεισ ζχουν εντοπιςτεί μεταξφ των δφο φφλων, των τρόπων 

ειςαγωγισ, τθσ θλικίασ ι μεταξφ των τμθμάτων· ςε κάκε περίπτωςθ αςκενείσ.  
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Σημαςύα τησ ϋρευνασ 
 

Μεταξφ των 18 χωρϊν του ΟΟΑ, για τισ οποίεσ υπάρχουν ςτοιχεία –θ Ελλάδα δεν είναι 

μεταξφ αυτϊν-,  το 31% των φοιτθτϊν που ειςζρχονται ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ δεν 

αποφοιτοφν (ΟΟΑ, 2010, ς. 22). Σο ποςοςτό αυτό ποικίλει μεταξφ χωρϊν· από 40% ςτο 

Μεξικό, Νζα Ηθλανδία, τθ ουθδία και τισ ΘΠΑ μζχρι λιγότερο από 25% ςτο Βζλγιο, τθ 

Δανία, τθ Γαλλία, τθν Ιαπωνία, τθν Κορζα, τθν Ιςπανία και τθ Ρωςία (ΟΟΑ, 2010, ς. 22). 

φμφωνα ζκκεςθ τθσ ΕΕ (European Commission, 2015, ς. 24), το ποςοςτό για τθν Ελλάδα 

εκτιμάται κοντά ςτο 30%.  

Θ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν είναι ηθτοφμενο κακϊσ επιτρζπει τθν 

αποτελεςματικότερθ χριςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν πόρων που επενδφονται ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. φμφωνα με ςτοιχεία του ΟΟΑ (2018, ς. 290), οι δθμόςιεσ 

δαπάνεσ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ανζρχονται (ςτοιχεία 2015) ςτο 1,4% τθσ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ. Για κάκε εγγεγραμμζνο φοιτθτι ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ θ ετιςια δαπάνθ ανζρχεται ςε 4.095 δολάρια (ΟΟΑ, 2018, ς. 254).  

Επιπλζον, οι απόφοιτοι τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (θλικίασ 24-64) ζχουν το υψθλότερο 

ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα (72%) ζναντι 50% όςων δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ 

δευτεροβάκμια και 54% όςων ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια ι και κάποιο 

μεταλυκειακό πρόγραμμα, όχι όμωσ επιπζδου τριτοβάκμιασ (ΟΟΑ, 2018, ς. 86). 

Αντίςτοιχα, οι απόφοιτοι τθσ τριτοβάκμιασ  εκπαίδευςθσ ζχουν χαμθλότερο ποςοςτό 

ανεργίασ από τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. ε ό,τι αφορά τισ αποδοχζσ, ζχοντασ ωσ τιμι βάςθσ 

(100) τισ αποδοχζσ αποφοίτων δευτεροβάκμιασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, οι απόφοιτοι τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ λαμβάνουν 133 και οι απόφοιτοι μεταπτυχιακϊν 

προγραμμάτων 174 (ΟΟΑ, 2018, ς. 98).  

Είναι κρίςιμο, επομζνωσ, να αποτυπωκοφν οι παράμετροι που ςυνδζονται με 

κακυςτεριςεισ ι αναβολζσ ςτισ ςπουδζσ των φοιτθτϊν του ΟΠΑ ϊςτε να διερευνθκοφν 

πικανζσ επιλογζσ για παρεμβάςεισ που κα περιορίςουν το φαινόμενο. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο κι επιμϋρουσ ερευνητικού ςτόχοι 
 

Θ εγκατάλειψθ των ςπουδϊν ι και θ διακοπι τθσ φοίτθςθσ αποτελοφν  αντικείμενο 

ενδιαφζροντοσ και ανθςυχίασ για τα πανεπιςτιμια ςε διεκνζσ επίπεδο. Ενδεικτικά, 

αποτυπϊνεται ςτθ ςχετικι ζρευνα ςτισ ΘΠΑ (Barefoot, 2004), ςτθν Ιςπανία (Lassibile & 

Navarro Gómez, 2008), ςτθ Βρετανία (Quinn, 2004) και  ςτθ Γερμανία (Heublein, 2014).  

Παρά το μεγάλο ερευνθτικό ενδιαφζρον, δεν υπάρχει κοινά αποδεκτόσ οριςμόσ ωσ προσ το 

τι ςυνιςτά εγκατάλειψθ ι διακοπι ςπουδϊν.  τθν περίπτωςθ των ελλθνικϊν δθμόςιων 

πανεπιςτθμίων, θ Νομοκεςία δεν προβλζπει χρονικό όριο για τθν ολοκλιρωςθ των 

ςπουδϊν, οφτε διαγραφι ςε περίπτωςθ μθ διλωςθσ μακθμάτων ι ςυμμετοχισ ςτισ 
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εξετάςεισ. Οι φοιτθτζσ ζχουν δικαίωμα να επιςτρζψουν πλιρωσ ςτισ ςπουδζσ τουσ 

οποτεδιποτε το επιλζξουν διατθρϊντασ τθ βακμολογία ςε μακιματα, ςτα οποία ζχουν 

τυχόν λάβει προαγωγικό βακμό, ανεξάρτθτα από τον χρόνο που ζχει παρζλκει.  Επομζνωσ, 

είναι πρακτικά αδφνατον να γίνει διάκριςθ ανάμεςα ςε διακοπι/κακυςτζρθςθ και 

εγκατάλειψθ.  

φμφωνα με τθ Νομοκεςία κεωρείται ότι κακυςτεροφν τισ ςπουδζσ τουσ (χωρίσ να τισ 

ζχουν εγκαταλείψει) οι φοιτθτζσ, οι οποίοι ζχουν ξεπεράςει το 6ο ζτοσ ςπουδϊν (ν+2) 

κακϊσ όλα τα τμιματα του ΟΠΑ προςφζρουν προγράμματα τετραετοφσ διάρκειασ. Για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ ζρευνασ κα κεωριςουμε ότι υπάρχουν βάςιμα περικϊρια 

ολοκλιρωςθσ ςε όςουσ δεν ζχουν ξεπεράςει το 10ο ζτοσ από τθν εγγραφι τουσ.  

Αντίςτοιχα, δεν υπάρχει κοινά αποδεκτό πλαίςιο διερεφνθςθσ των λόγων που οδθγοφν ςε 

εγκατάλειψθ ι αναβολι των ςπουδϊν και των ενεργειϊν που μποροφν να ενκαρρφνουν 

τθν (ζγκαιρθ) ολοκλιρωςι τουσ. Εντοφτοισ, ςθμείο αναφοράσ ςτθ ςχετικι διεκνι 

βιβλιογραφία είναι το ζργο του Spady (1970; 1971) και του Tinto (1975), που ςυνδζουν τθν 

απόφαςθ για εγκατάλειψθ των ςπουδϊν με χαρακτθριςτικά που αφοροφν τον φοιτθτι 

(δθμογραφικά, προςωπικότθτα, προθγοφμενθ εκπαίδευςθ) και το περιβάλλον του 

πανεπιςτθμίου (εκπαιδευτικι και κοινωνικι διάςταςθ). Μεταγενζςτερεσ ζρευνεσ και 

μελζτεσ ζχουν εςτιάςει περιςςότερο ι λιγότερο ςε επιμζρουσ διαςτάςεισ εμπλουτίηοντάσ 

τισ και προτείνοντασ τρόπουσ μζτρθςθσ αυτϊν (Hazard Munro, 1981; Bennett, 2003; Araque 

et al., 2009; Breier, 2010; Brunsden et al., 2010; Heublein, 2014).  

Ερώτημα 1: Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που ςυνδζονται με τθν απόφαςθ για 

κακυςτζρθςθ των ςπουδϊν των φοιτθτϊν του ΟΠΑ; 

Είναι επιπλζον, ςκόπιμο να διερευνθκεί ποια είναι θ πρόκεςθ ολοκλιρωςθσ και πϊσ κα 

μποροφςε κατά τθν άποψθ των φοιτθτϊν να ςυνδράμει το ΟΠΑ τθν προςπάκεια αυτι.  

Ερώτημα 2: Ποια είναι θ πρόκεςθ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν και πϊσ το ΟΠΑ 

μπορεί να ςυμβάλει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ; 

Σζλοσ, είναι ςθμαντικό να αποτυπωκεί ο βακμόσ ςτον οποίο ςυγκεκριμζνεσ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ/πρωτοβουλίεσ του ΟΠΑ (π.χ. ςφμβουλοσ ψυχικισ υγείασ, ομάδα εκελοντϊν, 

ομάδα ςυμβουλευτικισ για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν) ζχουν ενκαρρφνει τθν ζγκαιρθ 

ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν ι ζχουν αποτρζψει μια πικανι απόφαςθ 

εγκατάλειψθσ/αναβολισ. υγκεκριμζνα, ποιουσ πικανοφσ παράγοντεσ κακυςτζρθςθσ ζχουν 

αντιςτακμίςει και πόςο. 

Ερώτημα 3: Πόςο αποτελεςματικζσ ιταν μζχρι τϊρα οι υποςτθρικτικζσ και 

ςυμβουλευτικζσ δομζσ/δράςεισ του ΟΠΑ που ςυνδζονται με τθν ενκάρρυνςθ 

ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν; 
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Εμπειρικό Διερεύνηςη 
 

Προφύλ φοιτητών που βρύςκονται μεταξύ 6ου και 10ου ϋτουσ 

ςπουδών 
Οι φοιτθτζσ του ΟΠΑ που βρίςκονται μεταξφ 6ου και 10ου ζτουσ ςπουδϊν ανζρχονται 

ςφμφωνα με τα αρχεία του Πανεπιςτθμίου ςε 1.748. Σο 34,5% είναι γυναίκεσ και το 65,5% 

είναι άνδρεσ. Ζνασ ςτουσ 4 είναι φοιτθτισ του τμιματοσ πλθροφορικισ ενϊ ςε κακζνα από 

τα τμιματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ (Μ&Ε), Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ 

(ΔΕΣ), και τατιςτικισ αντιςτοιχοφν περίπου 6% των φοιτθτϊν που ζχουν κακυςτεριςει τθν 

ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ.  

Αναλυτικά θ κατανομι ανά τμιμα των φοιτθτϊν που βρίςκονται μεταξφ 6ου και 10ου ζτουσ 

ςπουδϊν, παρουςιάηεται ςτο Γράφθμα 1. 

 

Γράφθμα 1: Κατανομι φοιτθτϊν ανά τμιμα 

 

ε ό,τι αφορά τθν κατανομι τουσ ςε ζτθ ςπουδϊν, αυτι είναι ςχετικά ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνοι ςτα τζςςερα ζτθ (Γράφθμα 2).  

  

Πληροφορική 
25% 

ΟΔΕ 
19% 

Οικονομικό 
16% 

ΔΕΟ 
11% 

ΛΟΧΡΗ 
10% 

ΜΚΣ 
7% 

ΔΕΣ 
6% 

τατιςτική 
6% 

Κατανομή Φοιτητών ανά τμήμα 
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Γράφθμα 2: Κατανομι φοιτθτϊν ανά ζτοσ ςπουδϊν   

 

Σο φφλο δεν φαίνεται να παίηει ρόλο για το ζτοσ ςπουδϊν, ςτο οποίο βρίςκεται κακζνασ 

από τουσ φοιτθτζσ ι τισ φοιτιτριεσ του ΟΠΑ. ε ό,τι αφορά τθν παρουςία των δφο φφλων 

ςε κάκε τμιμα, διαφοροποίθςθ υπάρχει κυρίωσ ςτο τμιμα πλθροφορικισ (είναι αρκετά 

περιςςότεροι οι άνδρεσ) και ςτα τμιματα  ΔΕΟ και Μ&Ε (είναι περιςςότερεσ οι γυναίκεσ).  

Από τουσ 1.748, το 22,4% (1 ςτουσ 5 περίπου) δεν ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε κανζνα 

μάκθμα με το φφλο να μθν αποτελεί παράγοντα διαφοροποίθςθσ. Αντίκετα, φαίνεται πωσ 

βρίςκονται ςε αυτι τθν κατθγορία περιςςότερο οι φοιτθτζσ των τμθμάτων ΔΕΟ, Μ&Ε και 

τατιςτικισ.  

Για τουσ υπόλοιπουσ ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ είναι 6,25. Σο 71,4% αυτϊν ζχει μζςο όρο 

μζχρι 6,5 (καλϊσ), το 27,3% μζχρι 8,5 (λίαν καλϊσ) και το 1,3% ζχει μζςο όρο βακμολογίασ 

ίςο ι υψθλότερο από 8,5. Σρεισ φοιτθτζσ ζχουν μζςο όρο 10. Σο φφλο δεν αποτελεί 

παράγοντα διαφοροποίθςθσ ςε καμία περίπτωςθ. 

7o 
28% 

8o 
22% 

9o 
22% 

10o 
28% 

Κατανομή φοιτητών ανά ζτοσ ςπουδών 
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Γράφθμα 3: Κατανομι μζςου όρου βακμολογίασ 

 

  

καλώσ 
72% 

λίαν καλώσ 
27% 

άριςτα 
1% 

Κατανομή βαθμολογίασ 
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Πρωτογενόσ Έρευνα  
 

Για τθ διερεφνθςθ των λόγων που οδθγοφν τουσ φοιτθτζσ του ΟΠΑ ςτθν κακυςτζρθςθ 

ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν, πραγματοποιικθκε πρωτογενισ ζρευνα με τθ χριςθ 

δομθμζνου θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου. Για τον ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου και 

τθ ςυλλογι των απαντιςεων χρθςιμοποιικθκε θ θλεκτρονικι πλατφόρμα  του ΟΠΑ (AUEB 

On Line Surveys).  

Σο δειγματολθπτικό πλαίςιο τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν όλοι οι φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του 

ΟΠΑ που βρίςκονται μεταξφ του 6ου και 10ου ζτουσ ςπουδϊν. Θ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ 

ζγινε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από τθ ΜΟΔΙΠ ςτισ διευκφνςεισ που είναι 

καταγεγραμμζνεσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΟΠΑ. ε 68 από αυτζσ το μινυμα δεν 

παραδόκθκε. Θ αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ ζγινε ςτισ 30/8/2019 και εςτάλθ μία υπενκφμιςθ 

ςτισ 9/9/2019. υνολικά ςυγκεντρϊκθκαν 282 ολοκλθρωμζνεσ απαντιςεισ. Καταχωρικθκαν 

ακόμα 138 μερικϊσ ςυμπλθρωμζνεσ, οι οποίεσ δεν λιφκθκαν υπόψθ ςτισ αναλφςεισ. 

υνολικά, το ποςοςτό απόκριςθσ ανιλκε ςε 17%.  

Αντιπροςωπευτικότητα Δεύγματοσ 

 

ε ό,τι αφορά τθν αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ που αποτελεί τθν κριςιμότερθ 

παράμετρο ςε μια δειγματολθπτικι ζρευνα, φαίνεται ότι διαςφαλίηεται με βάςθ τρία 

κριτιρια: το φφλο, το τμιμα και το ζτοσ ςπουδϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, από τουσ 282 

ςυμμετζχοντεσ το 59,6% ιταν άνδρεσ και το 40,4% γυναίκεσ. Θ αναλογία ςτο 

δειγματολθπτικό πλαίςιο είναι 65,5% και 34,5% αντίςτοιχα.   

Με κριτιριο το τμιμα φοίτθςθσ, τα ακριβι ποςοςτά ςε δειγματολθπτικό πλαίςιο και 

δείγμα παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα (Πίνακασ 1). Για πολλά τμιματα (όπωσ θ 

πλθροφορικι, το ΔΕΟ και το Μ&Ε) τα ποςοςτά είναι εξαιρετικά κοντά ενϊ ςε κάποια 

(όπωσ το ΟΔΕ και το ΛΟΧΡΘ) υπάρχουν αποκλίςεισ που όμωσ, δεν είναι αρκετζσ ϊςτε να 

προκαλζςουν αλλοίωςθ των αποτελεςμάτων. 

  Δειγματοληπτικό 
Πλαίςιο 

Δείγμα 

Οικονομικό 15,7% 18,5% 

ΟΔΕ 
19,6% 11,7% 

Πληρουορική 24,7% 24,9% 

ΔΕΟ 10,7% 10,7% 

ΜΚΣ 6,7% 6,4% 

τατιστική 5,7% 3,9% 

ΛΟΧΡΗ 10,5% 15,7% 

ΔΕΣ 6,4% 8,2% 

Πίνακασ 1: Σφγκριςθ κατανομισ ανά τμιμα του δείγματοσ και του δειγματολθπτικοφ 

πλαιςίου 
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Ανάλογα είναι και τα αποτελζςματα αναφορικά με το ζτοσ ςπουδϊν που παρουςιάηονται 

ςτον Πίνακα 2. Τπάρχουν κάποιεσ διαφορζσ ςτθν κατανομι μεταξφ δειγματολθπτικοφ 

πλαιςίου και δείγματοσ, αλλά οι αναλογίεσ τθροφνται ςε αςφαλι βακμό.  

 

Ζτοσ πουδών Δειγματοληπτικό 
Πλαίςιο 

Δείγμα 

7ο 28,4% 35,4% 

8ο 22,2% 19,3% 

9ο 21,7% 21,5% 

10ο 27,7% 23,8% 

Πίνακασ 2: Σφγκριςθ κατανομισ ανά ζτοσ ςπουδϊν του δείγματοσ και του δειγματολθπτικοφ 

πλαιςίου 

 

Προφύλ Δεύγματοσ 

 

Από τουσ 282 ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα, το 60% περίπου ιταν άνδρεσ και το 40% 

γυναίκεσ. Δεδομζνου ότι το δείγμα είναι αντιπροςωπευτικό ωσ προσ το κριτιριο του φφλου, 

αυτό ςθμαίνει ότι οι άνδρεσ είναι περιςςότερο πικανό να κακυςτεριςουν τθν ολοκλιρωςθ 

των ςπουδϊν τουσ από τισ γυναίκεσ. Πικανϊσ, αυτό εξθγεί ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ςυμμετεχόντων (και του δειγματολθπτικοφ πλαιςίου), ζνασ ςτουσ 4 δθλαδι, είναι φοιτθτζσ 

του τμιματοσ Πλθροφορικισ.  Μεταξφ 24 ζωσ 50 ετϊν βρίςκονται οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ζρευνα, με τθν πλειοψθφία (86,6%) να μθν ξεπερνοφν τα 30 ζτθ και τον μζςο όρο να 

ανζρχεται ςτα 27,85 ζτθ. Καμία διαφοροποίθςθ ςτα δφο φφλα (27,88 και 27,81 οι 

αντίςτοιχοι μζςοι όροι). Διαφοροποίθςθ δεν βρζκθκε οφτε μεταξφ τμθμάτων.  

Σο 76,3% διαμζνει ςτθν Αττικι, το 7,5% ςε άλλο αςτικό κζντρο και το υπόλοιπο 16,1% ςτθν 

Περιφζρεια. ε ό,τι αφορά τον τόπο καταγωγισ, το 58,4% μόνον διζμενε ςτθν Αττικι πριν 

τθν ζναρξθ των ςπουδϊν τουσ, το 8,2% ςε άλλο αςτικό κζντρο και το 33,3% ςτθν 

Περιφζρεια. 

Σρεισ ςτουσ 4 (76,4%) εργάηονται ςε κζςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ κι ζνα επιπλζον 18,3% 

εργάηεται ςε κζςθ μερικισ ι εποχιακισ απαςχόλθςθσ. Μόλισ το 5,4% δεν εργάηεται.  

Θ πλειοψθφία (69%) ζχουν ειςαχκεί ςτο πανεπιςτιμιο μζςω πανελλαδικϊν εξετάςεων, το 

13,2% προζρχονται από μετεγγραφι και το 17,8% μζςω άλλθσ διαδικαςίασ. Για το 89% το 

τμιμα ςτο οποίο φοιτοφν ιταν μεταξφ των τριϊν πρϊτων προτιμιςεϊν τουσ, εφρθμα που 

ςυνάδει με τθ ςτακερά  υψθλι προτίμθςθ που απολαμβάνουν όλα τα τμιματα του ΟΠΑ. 

Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίθςθ μεταξφ τμθμάτων, τρόπων ειςαγωγισ ι με βάςθ το 

φφλο.  

ε 24 ανζρχεται ο μζςοσ όροσ των μακθμάτων, ςτα οποία ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ. Ζνασ 

ςτουσ 4 ζχει περάςει μζχρι 15 μακιματα και ζνασ ςτουσ 4 επίςθσ ζχει επιτφχει ςε 

περιςςότερα από 35. Σο υπόλοιπο 50% βρίςκεται μεταξφ 15 και 35 μακθμάτων. Δεν 
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υπάρχει καμία διαφοροποίθςθ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν (23,88 είναι για τουσ άνδρεσ 

και 24,09 για τισ γυναίκεσ). Σο ίδιο ιςχφει για τα τμιματα και τον τόπο διαμονισ, καμία 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ.   
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Ερευνητικό Ερώτημα 1: Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που ςυνδέονται 

με την απόφαςη για καθυςτέρηςη των ςπουδών των φοιτητών του 

ΟΠΑ; 

 

Αναφορικά με τθν προςζγγιςθ που ζχουν οι φοιτθτζσ απζναντι ςτισ ςπουδζσ τουσ, ζνασ 

ςτουσ τρεισ διλωςε ότι αυτζσ εξαντλοφνται ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ των 

μακθμάτων. Ζνα ποςοςτό κοντά ςτο 40% διλωςαν κάποιου είδουσ διακοπι από τισ 

ςπουδζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το 17,7% διλωςαν ότι δεν αςχολικθκαν κακόλου ςτα πρϊτα 

1-2 χρόνια των ςπουδϊν τουσ ενϊ το 19,9% ότι διζκοψαν για ζνα διάςτθμα κι επανιλκαν. 

Μόλισ το 4,3% των φοιτθτϊν που ζχουν κακυςτεριςει τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ 

παρακολουκοφν από τθν αρχι με επιμζλεια. Καμία διαφοροποίθςθ δεν βρζκθκε ανάμεςα 

ςτα δφο φφλα ι μεταξφ των τμθμάτων. 

Οι κυριότεροι λόγοι που αναφζρονται για τθ μθ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι οι 

επαγγελματικζσ ι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ ενϊ για τισ περιπτϊςεισ που υπιρξε διακοπι 

για ζνα χρονικό διάςτθμα, αυτι οφείλεται ςυνικωσ ςε λόγουσ υγείασ, απουςία ςτο 

εξωτερικό ι ανάγκθ για εργαςία. 

 

 

Γράφθμα 4: Προςζγγιςθ ςπουδϊν  

  

Λόγοι που δεν ςχετίηονται με το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν είναι οι τρεισ 

ςπουδαιότεροι λόγοι, για τουσ οποίουσ κακυςτεροφν τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ 

οι φοιτθτζσ. υγκεκριμζνα ωσ πιο ςθμαντικοφσ κεωροφν τθν ζλλειψθ χρόνου λόγω 

εργαςίασ (85%), τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ (66,4%) και τουσ οικογενειακοφσ λόγουσ (59%). 

Αντίκετα, πολφ μικρό ποςοςτό (μικρότερο από 15%) κακυςτερεί λόγω τθσ επιδίωξθσ 

υψθλότερθσ βακμολογίασ ι τθσ ζμφαςθσ ςτθν κοινωνικι ηωι. Αξιοςθμείωτο, πάντωσ είναι 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Παρακολουκϊ από τθν αρχι με επιμζλεια. 

Παρακολουκϊ από τθν αρχι αλλά όχι με 
ιδιαίτερθ επιμζλεια. 

Δεν αςχολικθκα κακόλου με τισ ςπουδζσ μου 
τα πρϊτα 1-2 χρόνια μετά 

Διζκοψα τισ ςπουδζσ μου για ζνα χρονικό 
διάςτθμα και επανιλκα. 

Δεν παρακολουκϊ τα μακιματα, ςυμμετζχω 
κυρίωσ ςτισ εξετάςεισ. 

4,3% 

8,9% 

17,7% 

19,9% 

27,3% 

Προςζγγιςη πουδών 
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ότι ζνασ ςτουσ 5 περίπου αποδίδει τθν κακυςτζρθςθ ςτθν πεποίκθςθ ότι δεν κα ωφελθκεί 

επαγγελματικά από τθ λιψθ του πτυχίου και ζνασ ςτουσ 4 ςτθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για 

το αντικείμενο.  

το Γράφθμα 5, για μια ςειρά από πικανοφσ λόγουσ, παρουςιάηεται αναλυτικά τα ποςοςτό 

εκείνων που κεωροφν ςθμαντικό (από μάλλον ςθμαντικόσ ζωσ απόλυτα ςθμαντικόσ) για 

τθν κακυςτζρθςθ των ςπουδϊν τουσ κακζναν από αυτοφσ.  

 

Γράφθμα 5: Σθμαντικοί λόγοι για τθν κακυςτζρθςθ των ςπουδϊν 

 

θμαντικζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ των δφο φφλων δεν υπάρχουν για κανζναν από τουσ 

λόγουσ αυτοφσ. Σο ίδιο ιςχφει και για τουσ φοιτθτζσ διαφορετικϊν τμθμάτων με μοναδικι 

εξαίρεςθ τθν ζλλειψθ χρόνου λόγω εργαςίασ, λόγο τον οποίο οι φοιτθτζσ του τμιματοσ 

πλθροφορικισ κεωροφν λιγότερο ςθμαντικό από ό,τι οι φοιτθτζσ των υπολοίπων τμθμάτων 

(θ διαφορά ςτουσ μζςουσ κυμαίνεται από 0,88 μζχρι 1,56 –μετρθμζνθ ςε επταβάκμια 

κλίμακα).  

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%

Αναβακμολόγθςθ μακθμάτων 

Ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι ηωι 

τόχοσ για υψθλι βακμολογία 

Δεν πιςτεφει ότι το πτυχίο κα βοθκιςει … 

Δεν ενδιαφζρει το αντικείμενο 

Απαιτιςεισ μακθμάτων 

χζςεισ με ςυμφοιτθτζσ 

Αποτυχίεσ ςτισ εξετάςεισ 

Αποκαρρυντικό περιβάλλον 

Οικογενειακοί λόγοι 

Οικονομικζσ δυςκολίεσ 

Ζλλειψθ χρόνου λόγω εργαςίασ 

7,9% 

11,8% 

14,7% 

20,4% 

26,5% 

27,7% 

32,2% 

34,5% 

48,2% 

59,0% 

66,4% 

85,0% 

Οι πιο ςημαντικοί λόγοι για την 
καθυςτζρηςη των ςπουδών 
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ε ανοιχτι ερϊτθςθ ςχετικά με τουσ τρεισ ςπουδαιότερουσ λόγουσ, ςτουσ οποίουσ 

οφείλεται θ κακυςτζρθςθ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν τουσ, θ πλειοψθφία ςθμείωςε τουσ 

παραπάνω δθμοφιλζςτερουσ λόγουσ. Πολφ ςυχνά αναφζρονται λόγοι υγείασ για τουσ 

ίδιουσ ι για μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ κακϊσ και περιπτϊςεισ κατάκλιψθσ.  

Τπιρχαν όμωσ και κάποιεσ διαφορετικζσ αξιοςθμείωτεσ απαντιςεισ, όπωσ υψθλζσ 

απαιτιςεισ μακθμάτων, δυςκολίεσ προςαρμογισ λόγω μετεγγραφισ από άλλο τμιμα. 

Τπάρχουν και κάποιεσ περιοριςμζνεσ απαντιςεισ που αναφζρονται ςε αδιαφορία, οκνθρία 

ι ςυνειδθτι απόφαςθ για διακοπι από τισ υποχρεϊςεισ των ςπουδϊν μετά από τθν 

προςπάκεια που χρειάςτθκε για το ςχολείο.  

Ενδεικτικά: 

«Δεν ζχω βοικεια για να μπορϊ να ταξιδζψω ϊςτε να δϊςω μακιματα κ περιμζνω να 

μεγαλϊςουν τα παιδιά μου ϊςτε να τελειϊςω το πανεπιςτιμιο.» 

«Μεγαλϊνω αποκλειςτικά το πρϊτο παιδί μου θλικίασ 2,5 ετϊν . Είμαι ζγκυοσ ςτο 

δεφτερο.» 

«Δεν ζχω τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ από το ςχολείο.( Ομογενείσ).» 

«Νόμιηα ιταν εφκολα, όπωσ ςτο Λφκειο.» 

 «Κατάκλιψθ». 

«Δεν μπόρεςα να κάνω παρζεσ για να πάρω ςθμειϊςεισ και παλιά κζματα.» 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςε δφο ερωτιςεισ 

αναφορικά με τθ δυνατότθτα για επ’ αόριςτον παράταςθ των ςπουδϊν. Ζνασ ςτουσ 3 

(30,7%) διλωςε ότι θ δυνατότθτα αυτι οδθγεί ςε πιο χαλαρι αντιμετϊπιςθ των ςπουδϊν 

ενϊ ςχεδόν ζνασ ςτουσ 2 (48,2%) διαφωνεί. Αντίςτοιχα είναι τα ποςοςτά όςων ςυμφωνοφν 

(36,8%) και όςων διαφωνοφν (44,6%) με τθν πρόταςθ «Αν προβλεπόταν ανϊτατο όριο για 

τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν, κα είχα ιδθ αποφοιτιςει».  

ε ό,τι αφορά τθ χαλαρότθτα των ςπουδϊν, ο βακμόσ διαφωνίασ είναι πολφ υψθλότεροσ 

για τισ γυναίκεσ ( 61,9%) από ό,τι για τουσ άνδρεσ (39,2%). Μειωμζνθ αλλά αξιοςθμείωτθ 

είναι θ διαφορά ςτο ποςοςτό των γυναικϊν (50,4%) και των ανδρϊν (41%) που διαφωνοφν 

ότι κα είχαν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ εάν προβλζπονταν ανϊτατο όριο. Ενδεχομζνωσ, οι 

διαφορζσ αυτζσ αποτελοφν ζνδειξθ ότι  οι ςυνκικεσ που οδθγοφν τισ γυναίκεσ να 

παρατείνουν τισ ςπουδζσ τουσ είναι πιο ανελαςτικζσ από ό,τι  εκείνεσ που αντιμετωπίηουν 

οι άνδρεσ. 
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Ερευνητικό Ερώτημα 2: Ποια είναι η πρόθεςη ολοκλήρωςησ των 

ςπουδών και πώσ το ΟΠΑ μπορεί να ςυμβάλει προσ αυτή την 

κατεύθυνςη; 

 

ε ςχετικι ερϊτθςθ, το 42,4% κεωροφν απίκανο να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτο 

τζλοσ του τρζχοντοσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για χρονικό ορίηοντα 

τριετίασ μειϊνεται ςτο 20,9%. χεδόν ζνασ ςτουσ τρεισ διλωςε ότι κα ζχει ολοκλθρϊςει τισ 

ςπουδζσ του μζςα ςτα επόμενα τρία χρόνια. Αςκενισ αλλά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ υπάρχει 

ανάμεςα ςτθν πικανότθτα ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν (εντόσ του ζτουσ ι ςτα επόμενα 

τρία) και ςτο ζτοσ φοίτθςθσ. Όςο μεγαλφτερο είναι το ζτοσ ςπουδϊν τόςο πικανότερθ 

εκτιμάται ότι είναι θ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν, εφρθμα που πικανϊσ δείχνει ότι 

γενικότερα υπάρχει θ πρόκεςθ ολοκλιρωςθσ, απλϊσ με αργότερο ρυκμό. 

 

 

Σο 60% απάντθςαν ότι ςκοπεφουν ςτο μζλλον να προχωριςουν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

Ενδιαφζρον είναι το εφρθμα ότι ςτθν 7βάκμια κλίμακα (1=εξαιρετικά 

απίκανο/7=εξαιρετικά απίκανο) με τθν οποία μετρικθκαν οι τρεισ παραπάνω μεταβλθτζσ, 

ςτθν πικανότθτα ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν ςε ορίηοντα τριετίασ, ο μζςοσ όροσ των δφο 
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φφλων διζφερε –ςτατιςτικά ςθμαντικά- κατά ςχεδόν μία μονάδα (0,859), με τουσ άνδρεσ να 

το κεωροφν πικανότερο.  

τισ άλλεσ δφο μεταβλθτζσ δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ. Καμία διαφοροποίθςθ ςτισ 

ςχετικζσ απαντιςεισ και των τριϊν μεταβλθτϊν δεν βρζκθκε οφτε μεταξφ των τμθμάτων ι 

διαφορετικϊν ετϊν. Διαφοροποίθςθ επίςθσ δεν βρζκθκε μεταξφ αυτϊν που είχαν το 

τμιμα, ςτο οποίο ςπουδάηουν, μεταξφ των τριϊν πρϊτων προτιμιςεϊν τουσ και όςων δεν 

το είχαν. Διαφοροποίθςθ ςτατιςτικά ςθμαντικι και ζντονθ υπάρχει μεταξφ όςων 

ειςιχκθςαν με πανελλαδικζσ εξετάςεισ (1,3) και από μετεγγραφι (1,74) με όςουσ 

ειςιχκθςαν με άλλο τρόπο.  

Θ ςτιριξθ και οι προςδοκίεσ των γονζων ςχετίηονται κετικά με τισ προβλζψεισ για το 

μζλλον. Όςο μεγαλφτερθ είναι θ ςτιριξθ και οι προςδοκίεσ, τόςο πικανότερο κεωροφν τθν 

ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ ςτα επόμενα χρόνια και τθν πραγματοποίθςθ 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Σο ίδιο ιςχφει και για όςουσ ζχουν κακυςτεριςει τισ ςπουδζσ 

τουσ προκειμζνου να πετφχουν υψθλότερθ βακμολογία.   

 Αντίκετα, αρνθτικι ςχζςθ υπάρχει με τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για το αντικείμενο και με 

τθν θλικία. Οι μεγαλφτεροι ςε θλικία κεωροφν λιγότερο πικανό να ολοκλθρϊςουν τισ 

ςπουδζσ τουσ.  

Σζλοσ κετικά ςυνδζεται θ πρόκεςθ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ με τθν πικανότθτα 

ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν άμεςα ι ςτα επόμενα τρία χρόνια.  

ε ό,τι αφορά τισ ενζργειεσ που κα μποροφςε να κάνει το ΟΠΑ για να ςτθρίξει τθν 

προςπάκειά τουσ για ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν, ςε ανοιχτι ερϊτθςθ οι περιςςότεροι 

ηθτοφν βοικεια ςε επίπεδο μάκθςθσ και εξζταςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν πλειοψθφία 

τουσ τα ςχετικά ςχόλια κάνουν λόγο για αναβακμιςμζνο ρόλο τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ (αρκετοί προτείνουν τθ βιντεοςκόπθςθ των διαλζξεων) και κυρίωσ  του eclass, 

για το οποίο ηθτοφν να εμπλουτιςτεί με περιςςότερο υλικό. Επιπλζον, ηθτοφν περιςςότερεσ 

ςθμειϊςεισ, φροντιςτιρια και ενδεικτικά κζματα, επιεικζςτερθ βακμολογία, δικαίωμα για 

περιςςότερεσ εξεταςτικζσ. Για τισ εργαςίεσ οι απόψεισ διίςτανται. Κάποιοι ηθτοφν 

απαλλακτικζσ εργαςίεσ και κάποιοι κεωροφν –τισ ομαδικζσ κυρίωσ- ωσ τροχοπζδθ για τθν 

ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ. 

«Σαν άτομο που είμαι ςτο αμφικζατρο και δεν γνωρίηω κανζνα ςυμφοιτθτι κα είναι πιο 

εφκολο για μζνα να ςυμμετάςχω ςε εργαςίεσ, ςτο μάκθμα, αλλά και πικανότατα να 

γνωρίςω ςυμφοιτθτζσ μου, αν οι ομάδεσ των εργαςιϊν κακορίηονταν από τον κακθγθτι και 

δεν δθμιουργοφνταν ζτςι "κλίκεσ". 

«*Να δίδεται+ μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτισ εργαςίεσ οι οποίεσ ζτςι και αλλιϊσ ςτα 

περιςςότερα μακιματα είναι αρκετά απαιτθτικζσ.» 

 

«Στα μακιματα που απαιτείται ςυμπλθρωματικι εργαςία να δίνεται θ δυνατότθτα 

ατομικισ εργαςίασ και όχι αναγκαςτικά ομαδικισ, διότι θ επικοινωνία δεν είναι πάντα 

εφκολθ για κάποιον που εργάηεται με τουσ υπόλοιπουσ φοιτθτζσ με αποτζλεςμα ι να 

εξαιρείται από τθν εργαςία ι να τθν υλοποιεί εξ ολοκλιρου.» 
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Τπάρχουν επίςθσ, αναφορζσ ςτθν ανάγκθ κακοδιγθςθσ ςχετικά με τθν επιςτροφι ςτισ 

ςπουδζσ για όςουσ απζχουν αρκετό διάςτθμα, τθν οργάνωςθ ενόσ ςχεδίου μελζτθσ και 

δθλϊςεων μακθμάτων. Ενδεικτικά, αναφζρονται:  

«Ίςωσ αν υπιρχε κάποια βοικεια επανζνταξθσ για όςουσ διζκοψαν για οριςμζνουσ 

λόγουσ.» 

 «Κακοδιγθςθ ςε μια ςωςτι διλωςθ μακθμάτων» 

«Στθν ενθμζρωςι μου για τθ άμεςθ επανζνταξθ ςτο κλίμα του πανεπιςτιμιου!» 

 

Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ (ςχεδόν ζνασ ςτουσ δφο το κεωρεί αποκαρρυντικό) ηθτοφν 

επίςθσ οι φοιτθτζσ ωσ μζτρο για τθν υποςτιριξι τουσ: 

«Βελτίωςθ των πανεπιςτθμιακϊν εγκαταςτάςεων και ςυνκθκϊν εντόσ κι εκτόσ.» 

«Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εντόσ του πανεπιςτθμίου (απομάκρυνςθ τοξικομανϊν, επιπλζον 

χϊροι μελζτθσ ϊςτε να βρίςκεται χϊροσ για διάβαςμα πιο εφκολα)» 

«Θα πρζπει να κεςπιςτεί ζνα πιο αυςτθρό περιβάλλον φοίτθςθσ.» 

υνολικά, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, τα ςχόλια δείχνουν ειλικρινζσ ενδιαφζρον για το 

πανεπιςτιμιο κι εκτόσ από πρακτικι βοικεια είναι ορατι θ ανάγκθ για θκικι 

ςυμπαράςταςθ. Είναι ενδεικτικό ότι ζχουν απαντιςει ςε αυτι τθν ανοιχτι ερϊτθςθ ςχεδόν 

όλοι με ςοβαρότθτα. Τπάρχουν κι ςχόλια που εκλαμβάνουν τθν ζρευνα ωσ ζνδειξθ 

ενδιαφζροντοσ κι ευχαριςτοφν γιϋ αυτιν. «Ευτυχϊσ που αςχολείςτε με αυτά τα κζματα. 

Συνεχίςτε να αςχολείςτε παρακαλϊ!», γράφει κάποιοσ.  
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Ερευνητικό Ερώτημα 3: Πόςο αποτελεςματικέσ ήταν μέχρι τώρα οι 

υποςτηρικτικέσ και ςυμβουλευτικέσ δομέσ/δράςεισ του ΟΠΑ που 

ςυνδέονται με την ενθάρρυνςη έγκαιρησ ολοκλήρωςησ των 

ςπουδών; 
 

Ικανοποιθμζνοι ςε πολφ υψθλό ποςοςτό δθλϊνουν οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ του ΟΠΑ 

από τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ και δομζσ του ΟΠΑ, οι οποίεσ μεταξφ άλλων επιδιϊκουν 

τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ του πανεπιςτθμίου, τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινότθτασ και τθ 

ςυνδρομι των φοιτθτϊν ςτισ ςπουδζσ τουσ και ςτισ μετζπειτα επαγγελματικζσ επιλογζσ 

τουσ (Γράφθμα 6). τθν πρϊτθ κζςθ με ποςοςτό που αγγίηει το 80% βρίςκεται το 

Πρόγραμμα Erasmus+, ςτθ δεφτερθ το Κζντρο τιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ και 

Καινοτομίασ ACEIn (72%) και ςτθν τρίτθ κζςθ με 65,2% θ νεοςφςτατθ Ομάδα Εκελοντϊν και 

θ Δομι Απαςχόλθςθσ και ταδιοδρομίασ (ΔΑΣΑ). Μόνον ο φμβουλοσ Ψυχικισ Τγείασ 

λαμβάνει ποςοςτό ικανοποίθςθσ χαμθλότερο από 50%.  

Καμία διαφοροποίθςθ δεν υπάρχει μεταξφ των δφο φφλων ι μεταξφ των τμθμάτων. Σα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι είναι λιγότερο ικανοποιθμζνοι από τισ δράςεισ του ΟΠΑ  εκείνοι 

που αποδίδουν μεγαλφτερθ ςθμαντικότθτα ςτθν κοινωνικι διάςταςθ των ςπουδϊν ωσ 

λόγο κακυςτζρθςθσ.  

Γράφθμα 6: Ποςοςτό που αγνοεί τισ πρωτοβουλίεσ του ΟΠΑ 

 

Παρά τθν υψθλι ικανοποίθςθ από τισ περιςςότερεσ υπθρεςίεσ/δομζσ του ΟΠΑ, το ποςοςτό 

αυτϊν που τισ ζχει αξιοποιιςει είναι εξαιρετικά χαμθλό. το Γράφθμα 7 παρουςιάηονται 

αναλυτικά τα ποςοςτά εκείνων που δεν ζχουν προςωπικι εμπειρία από αυτζσ. τθν 
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περίπτωςθ του ςυμβοφλου ψυχικισ υγείασ ανζρχεται ςτο 81% ενϊ μόνον θ φοιτθτικι 

λζςχθ ζχει αξιοποιθκεί από περιςςότερουσ από το 50%.  

 

Γράφθμα 7: Ποςοςτό που αγνοεί τισ πρωτοβουλίεσ του ΟΠΑ 

θμαντικζσ, αν και όχι ζντονεσ, διαφοροποιιςεισ υπάρχουν ςτα δφο φφλα αναφορικά με 

τθν αξιοποίθςθ τριϊν από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ/δομζσ του ΟΠΑ, δθλαδι τθσ φοιτθτικισ 

λζςχθσ, του ACEIn και τθσ ΔΑΣΑ. Και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ, οι άνδρεσ είναι πικανότερο να 

τισ ζχουν προςωπικι εμπειρία από αυτζσ.  

ε ό,τι αφορά τουσ φοιτθτζσ των επιμζρουσ τμθμάτων, διαφοροποίθςθ υπάρχει μόνον ςτον 

φμβουλο ψυχικισ υγείασ. Είναι πιο πικανό να ζχουν χρθςιμοποιιςει αυτι τθ δυνατότθτα 

οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ των τμθμάτων Οικονομικισ Επιςτιμθσ και Πλθροφορικισ ενϊ 

λιγότερο πικανό οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ των τμθμάτων Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και 

Σεχνολογίασ,  Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Λογιςτικισ και 

Χρθματοοικονομικισ. 

Διαφοροποίθςθ ςτθν αξιοποίθςθ κάποιων από τισ παραπάνω πρωτοβουλίεσ υπιρξε και 

μεταξφ των φοιτθτϊν που ζχουν ειςαχκεί με πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςτο ΟΠΑ. Σα 

αποτελζςματα δείχνουν ότι ςε ςφγκριςθ με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ, είναι πικανότερο να 

ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν Ομάδα Εκελοντϊν, το Πρόγραμμα Erasmus+ και τθ Φοιτθτικι 

Λζςχθ. 
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Συμπερϊςματα-Προτϊςεισ-Περιοριςμού 
 

Οι επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ και οι οικονομικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι 

φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ του ΟΠΑ αποτελοφν τουσ βαςικοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

κακυςτερεί θ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ. Πολφ ςυχνά θ ςφνδεςθ των δφο είναι ζντονθ 

και αναγκάηονται να εργαςτοφν παράλλθλα με τισ ςπουδζσ τουσ. θμαντικό αναςταλτικό 

παράγοντα αποτελοφν επίςθσ, οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ.   

Περίπου οι μιςοί αναφζρουν ωσ αναςταλτικό παράγοντα τθν κοινωνικι διάςταςθ των 

ςπουδϊν κακϊσ και το ευρφτερο περιβάλλον του πανεπιςτθμίου. Οι υψθλζσ απαιτιςεισ 

των μακθμάτων αναφζρονται επίςθσ ωσ λόγοσ κακυςτζρθςθσ για ζναν ςτουσ τρεισ. 

Παρόλα αυτά, θ πλειοψθφία κεωρεί (με μικρότερθ ι μεγαλφτερθ πικανότθτα) ότι κα ζχουν 

ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ ςτα επόμενα τρία ζτθ ενϊ περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ 

ςκοπεφουν να ςυνεχίςουν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

ε ςυμφωνία με τουσ παραπάνω λόγουσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία ηθτά κατανόθςθ και 

υποςτιριξθ από το ΟΠΑ. Κατανόθςθ των προκλιςεων, τισ οποίεσ αντιμετωπίηουν, και 

ςτιριξθ για να τισ διαχειριςτοφν. Όςοι ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δείχνουν ειλικρινζσ 

ενδιαφζρον και ηθτοφν εναλλακτικζσ επιλογζσ ςτθν παρακολοφκθςθ των διαλζξεων, ςτισ 

οποίεσ λόγω υποχρεϊςεων αδυνατοφν να ςυμμετζχουν.  

Πικανϊσ ο ρόλοσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ αποδειχκεί κρίςιμοσ ωσ 

ςυμπλθρωματικι υπθρεςία ςτουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ του ΟΠΑ. Πικανϊσ, επιλογι 

για επικοινωνία μζςω skype για τουσ φοιτθτζσ που εργάηονται ι μζνουν μόνιμα εκτόσ 

Αττικισ. Θ πλατφόρμα eclass που ιδθ αξιοποιείται τυχαίνει ςθμαντικισ αναφοράσ ςτα 

ςχετικά ςχόλια που ηθτοφν περαιτζρω αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ. Αναβακμιςμζνο ρόλο 

πρζπει να ζχει και ο φμβουλοσ ψυχικισ υγείασ κακϊσ και θ πρωτοβουλία για ςυμβοφλουσ 

κακθγθτζσ-μζντορεσ. 

Τποςτιριξθ χρειάηονται επίςθσ, ςε επίπεδο επανζνταξθσ και κατάρτιςθσ ενόσ πλάνου 

μελζτθσ, ςτο οποίο κα ςυνδυάηονται οι ςπουδζσ με τισ υπόλοιπεσ υποχρεϊςεισ. Κςωσ, θ 

Ομάδα Εκελοντϊν του ΟΠΑ ςε ςυνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ μπορεί να διαδραματίςει 

ςθμαντικό ρόλο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. το πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ κα 

μποροφςε να εντάξει ςχετικζσ ομιλίεσ ι ςυναντιςεισ ςυηιτθςθσ ςε διαφορετικζσ μζρεσ και 

ϊρεσ, ακόμα και να αποτελζςει ζναν πρϊτο ςυνδετικό κρίκο των φοιτθτϊν που ζχουν 

απομακρυνκεί από το πανεπιςτιμιο με αυτό. 

Από τα αποτελζςματα για τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ/δομζσ του ΟΠΑ φαίνεται ότι αυτζσ 

παρζχουν ικανοποιθτικά αποτελζςματα για όςουσ τισ δοκιμάηουν, οι οποίοι όμωσ 

αποτελοφν μικρό ποςοςτό. Επομζνωσ, είναι κρίςιμο να υπάρξει εντατικότερθ επικοινωνία 

τουσ ςτοχευμζνθ προσ τουσ φοιτθτζσ που δεν βρίςκονται ςε κακθμερινι επαφι με το 

πανεπιςτιμιο κι ενδεχομζνωσ πιςτεφουν ότι δεν τουσ αφοροφν. 

Εξαιρετικά ενδιαφζρον είναι το γεγονόσ ότι ελάχιςτεσ διαφοροποιιςεισ ζχουν εντοπιςτεί 

μεταξφ των δφο φφλων, των τρόπων ειςαγωγισ, τθσ θλικίασ ι μεταξφ των τμθμάτων· ςε 

κάκε περίπτωςθ αςκενείσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ παρά τθν αυτονομία των τμθμάτων και τισ 
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επιμζρουσ διαφορζσ, υπάρχει ομοιογζνεια και ςυνζπεια ςε επίπεδο ςτρατθγικοφ 

ςυντονιςμοφ. Επιπλζον, φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ αντιμετωπίηονται χωρίσ διακρίςεισ.  
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