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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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Κατά τη διάρκεια της τελετής, ζητήσαµε από τους νέους ∆ιπλωµατούχους της Σχολής µας
να διαλέξουν µία από τις ακόλουθες 10 φράσεις που, κατά τη γνώµη τους, χαρακτηρίζει
καλύτερα τα χρόνια των σπουδών τους στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Λάβαµε απαντήσεις που ισοδυναµούν σχεδόν µε το 50% των παρόντων αποφοίτων µας,
δίνοντας µας µια καλή, στατιστικά, εικόνα του πώς βλέπουν οι πρόσφατοι διπλωµατούχοι
ΧΜ την παραµονή τους στη Σχολή µας.
#

«Στα χρόνια των σποδών µου στη Σχολή ΧΜ του ΕΜΠ …

%

1

… Απέκτησα γνώσεις µε επαγγελµατική χρησιµότητα και αξία»

8,5

2

… Απέκτησα γνώσεις µε επιστηµονικό ενδιαφέρον και σηµασία»

19,1

3

… Απέκτησα γνώσεις και εµπειρίες πολύτιµες για τη ζωή µου»

23,4

4

… Ασχολήθηκα µε τα ενδιαφέροντά µου εκτός και εντός της Σχολής»

4,3

5

… Υλοποίησα ένα όνειρο/σχέδιό µου ή πραγµατοποίησα επιθυµίες µου»

8,5

6

… Ωρίµασα ως άτοµο και γνώρισα καλύτερα τον εαυτό µου»

8,5

7

… Έκανα νέους φίλους και ενδιαφέρουσες γνωριµίες»

12,8

8

… Ευαισθητοποιήθηκα κοινωνικά και γνώρισα καλύτερα τον κόσµο»

4,3

9

… Προετοιµάστηκα για µεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές που ακολουθούν»

10,6

10

… ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ (εξηγήστε):

0

Από το ότι επιλέχθηκαν όλες οι απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν χρησιµοποιήθηκε η 10η
απάντηση, συµπεραίνουµε ότι στο Ερωτηµατολόγιο είχαν καλυφθεί οι κυριότερες
εντυπώσεις των αποφοίτων.
Επικρατεί, στην 1η θέση, η γνώµη (# 3) ότι αποκτήθηκαν «γνώσεις και εµπειρίες
πολύτιµες για τη ζωή» των διπλωµατούχων, ενώ ως προς το είδος των γνώσεων
υπερτερούν – στη 2η θέση - οι επιστηµονικές (# 2) των καθαρά επαγγελµατικών (5η θέση,
# 1, σε ισοψηφία µε τις # 5 και 6). Στην 3η θέση βρίσκουµε την απόκτηση νέων φίλων και
γνωριµιών (#7), ενώ στην επόµενη, 4η θέση, την προετοιµασία για µεταπτυχιακές σπουδές
(# 9). Στις τελευταίες θέσεις βρίσκουµε τα προσωπικά ενδιαφέροντα (# 4) και την
κοινωνική ευαισθητοποίηση (# 8).
Ευχαριστούµε όσους/ες απάντησαν, ελπίζοντας η καταγραφή αυτή να βοηθήσει τη Σχολή
µας στο εκπαιδευτικό και το ευρύτερο έργο της, και ευχόµαστε σε όλους/ες Καλή
Σταδιοδροµία!
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