
 

 

  

 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
 
Πρύτανης: «Το Πανεπιστήμιο είναι υπερήφανο για τους αποφοίτους 
του» 
 
 
Στην υψηλότερη θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταξύ των οκτώ δημόσιων και ιδιωτικών 
Κυπριακών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με δημοσκοπική μέτρηση της αξιοπιστίας τους που αφορά στις 
προτιμήσεις εργοδοτών.  
  
Όπως δημοσίευσε τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017 η διαδικτυακή εφημερίδα StockWatch, κατόπιν 
δημοσκόπησης σε συνεργασία με την RAI Consultants, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται ως το πιο 
αξιόπιστο και βρίσκεται πρώτο στις προτιμήσεις 740 εργοδοτών. Οι βαθμολογίες προκύπτουν από δύο 
ερωτήματα: πόσο αξιόπιστο είναι το πανεπιστήμιο και κατά πόσο θα το σύστηναν. 
 
Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε βαθμολογία 8,7 από τα 10, με 8,6 για την αξιοπιστία του και 
8,8 στο ερώτημα εάν θα το σύστηναν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για την πιο υψηλή μέτρηση 
αξιοπιστίας μεταξύ όλων των οργανισμών που περιλαμβάνονται στις έρευνες που πραγματοποιεί την 
τελευταία πενταετία η StockWatch και είναι η δεύτερη παρόμοια μέτρηση που δημοσιεύει.  
 
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 5 και 21 Σεπτεμβρίου 2017 με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ήταν 
παγκύπρια σε αστικές και αγροτικές περιοχές με άντρες και γυναίκες 18 ετών και άνω. Η μεθοδολογία 
ήταν τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Ανάμεσα στις 740 επιχειρήσεις, 250 ήταν 
από τον τομέα υπηρεσιών, 250 από το λιανικό εμπόριο, 120 από τις κατασκευές και 120 από τη 
βιομηχανία.  
 
Σημειώνεται, ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε το Νοέμβριο του 2015 το Γραφείο 
Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων του ΠΚ στην 
απασχόληση είναι υψηλό. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των αποφοίτων του (76,1%) εργοδοτείται με το 
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καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, ενώ αξιόλογο είναι επίσης το γεγονός ότι το 76,5% των ερωτηθέντων 
δηλώνουν ότι κατέχουν εργασιακή θέση που είναι σχετική με τις σπουδές τους.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των εργοδοτών είναι διαχρονική. «Στόχος του 
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να προσφέρει αφενός ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, και αφετέρου να 
παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, καθώς και μία αξιόλογη σταδιοδρομία, είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό» κατέληξε ο 
Πρύτανης. 
 

Διαβάστε περισσότερα για την έρευνα εδώ.  

 
Τέλος ανακοίνωσης 

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=284135

