
Σ ε λ .  1 | 3

Α19.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΣΗΤ)  του 

Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιείται αδιάλειπτα από την Ίδρυση του το 1996. 

Έκτοτε έχουν αποφοιτήσει συνολικά 85 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα δεδομένα† της αγοράς εργασίας 

αναφορικά με την τρέχουσα απασχόληση των αποφοίτων αφορούν δείγμα σε ποσοστό 75.3% επί του 

συνόλου των αποφοίτων. 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση των αποφοίτων ανά επαγγελματικούς τομείς η πλειοψηφία των αποφοίτων 

του ΠΜΣ-ΣΗΤ (σε ποσοστό 37%) εργάζεται σε εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

και σε αντικείμενο συναφές με αυτό  των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα απασχολείται το 27%. Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι 

ένα ποσοστό 9.4% (οι πρόσφατοι απόφοιτοι τος ΠΜΣ) είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε επιστημονικό πεδίο 

συναφές με αυτό του ΠΜΣ ή εν γένει συναφές με την επιστήμη της Φυσικής. Ένα ποσοστό 17% εργάζεται 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια, Φροντιστήρια).  Ένα ποσοστό 

5% των αποφοίτων του δείγματος εργάζεται σε ερευνητικά κέντρα και σε ποσοστό 6% απασχολείται σε 

Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Οργανισμούς. Το 5% των αποφοίτων του ΠΜΣ δραστηριοποιείται σε κάποιο 

ελεύθερο επάγγελμα. Τέλος ένα ποσοστό 3% δραστηριοποιείται σε Νοσοκομεία και Δομές Υγείας. 

* Περιλαμβάνει δεδομένα της αγοράς εργασίας ως προς την απασχόληση των αποφοίτων, διεθνή εμπειρία σε 
συναφές επιστημονικό πεδίο.
† Τα δεδομένα προέκυψαν από ενημέρωση του αρχείου αποφοιτησάντων του ΠΜΣ-ΣΗΤ που έλαβε χώρα κατά το μήνα 

Οκτώβριο του 2022. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από ιστοχώρους επαγγελματικής δικτύωσης, εργασίας ή κατόπιν 

επικοινωνίας με τους αποφοίτους.
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Σχήμα 1: Απασχόληση ανά επαγγελματικούς τομείς
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Όπως προκύπτει από το γράφημα του σχήματος 2 η πλειονότητα των απασχολούμενων σε ποσοστό 70% 

ασχολείται σε αντικείμενο συναφές με το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Σύγχρονες 

Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες. Εκτός από την υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων σε εταιρείες τεχνολογίας, 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών υπάρχει επίσης ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα αλλά και στους λοιπούς επαγγελματικούς τομείς – πλην 

αυτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - που απασχολούνται σε αντικείμενο συναφές με αυτό των 

Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Επιπρόσθετα και βάσει των τωρινών δεδομένων του δείγματος ένα 

ποσοστό 18.75% (Το ποσοστό αυτό αποτελεί και το 100% των αποφοίτων που εργάζονται στο εξωτερικό) 

των αποφοίτων έχει διεθνή εμπειρία σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα αλλά και ΑΕΙ του 

εξωτερικού σε επιστημονικό πεδίο συναφές με αυτό των συγχρόνων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. 

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων κατά θέση στο επάγγελμα η πλειοψηφία των 

απασχολούμενων αποφοίτων του δείγματος (σε ποσοστό 49%)  απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα (Σχήμα 

3: Απασχολούμενοι κατά θέση στο επάγγελμα). Στο δημόσιο τομέα (στενό ή ευρύτερο) απασχολείται το 

34% των αποφοίτων του ΠΜΣ-ΣΗΤ. Ένα ποσοστό 9% απασχολείται μέσω συμβάσεων παροχής έργου 

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Τέλος ένα ποσοστό 5% είναι αυτοαπασχολούμενοι με ή χωρίς προσωπικό. 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι το 83% των αποφοίτων του ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 

είναι απασχολούμενοι ως μισθωτοί. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την επεξεργασία 

των δεδομένων του δείγματος είναι ότι το 97% είναι απασχολούμενοι με εισόδημα  ενώ ένα πολύ μικρό 

ποσοστό 3% , από την κατηγορία των υποψήφιων διδακτόρων δεν έχει, βάσει των τωρινών δεδομένων 

κάποιο επίσημο εισόδημα (υποτροφία, σύμβαση έργου).   
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Σχήμα 2: Αντικείμενο Εργασίας
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Σχήμα 3: Απασχολούμενοι κατά θέση στο επάγγελμα


