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Ποσοστό 95.4% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου εργάζονται μετά την αποφοίτηση 
 

Υψηλή η ικανοποίηση των αποφοίτων από τη φοιτητική εμπειρία 

 
 
Πάνω από εννιά στους δέκα απόφοιτους του Πανεπιστήμιου Κύπρου εργάζονται μετά την 
αποπεράτωση των σπουδών τους (95.4%) ενώ, η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνει καθήκοντα 
μόνιμης σύμβασης (83.1%) και πλήρους απασχόλησης (89.1%). Σημαντικό είναι, μάλιστα, το γεγονός 
ότι ένα ποσοστό του 47.1% των αποφοίτων, δηλώνει ότι εργαζόταν ήδη πριν αποφοιτήσει αλλά και 
ποσοστό 30% βρήκε εργασία σε τρείς μήνες μετά την αποφοίτηση. Επίσης, φαίνεται η ανάγκη στους 
πιο πρόσφατους απόφοιτους να εργάζονται πριν την αποφοίτησή τους (52.2%) σε σχέση με τους 
παλαιότερους και κυρίως, σε απόφοιτους που σχετίζονται με σπουδές Διοίκησης (58.5%), τις 
Επιστήμες Αγωγής (53.5%) και τις Οικονομικές Επιστήμες (52.7%). Ενώ, ως προς το ανώτερο πτυχίο 
που απέκτησαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένας στους τρεις απόφοιτους περίπου (35.7%) δήλωσε 
ότι εργαζόταν ήδη πριν την αποφοίτησή του.   
 
Αυτά δείχνει, μεταξύ άλλων σημαντικών ευρημάτων, η μεγάλη έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 2 
Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2020 με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 2.197 απόφοιτων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ.) για το Γραφείο 
Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του ιδρύματος.  
 
Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού το 83.4% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι σπουδές του στο Πανεπιστήμιο 
ήταν χρήσιμες για τη διεκπεραίωση των σημερινών εργασιακών καθηκόντων του. Επίσης, οι 
απόφοιτοι δηλώνουν ως πιο χρήσιμες γνώσεις ή ικανότητες που έλαβαν από το Πανεπιστήμιο την 
κριτική σκέψη (86.5%), την ικανότητα συνεργασίας (83.2%) και την ικανότητα κατανόησης και 
ανάλυσης περίπλοκων ζητημάτων (81.2%). Το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στην απασχόληση είναι υψηλό. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των αποφοίτων 
του εργοδοτείται με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, ενώ αξιοσημείωτο είναι επίσης το 
γεγονός ότι το 76,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι κατέχουν εργασιακή θέση που είναι σχετική με 
τις σπουδές τους. Υψηλή ήταν και η ικανοποίηση των αποφοίτων ως προς την φοιτητική εμπειρία 
τους αφού, εννιά στους δέκα απόφοιτους περίπου δήλωσαν ικανοποιημένοι (89.1%).  
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Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής 

Τέλος, το 54.9% των αποφοίτων συνεχίζουν τις σπουδές τους εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου το 
63.9% παρακολουθεί κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ενώ, το υψηλότερο ποσοστό ως προς τον 
κλάδο που συνέχισαν τις σπουδές τους έχουν οι Επιστήμες Αγωγής (20.1%), οι Οικονομικές Επιστήμες 
(18.7%) και η Διοίκηση (15.1%). 
 
Σκοπός της έρευνας ήταν η ανανέωση των προσωπικών στοιχείων όλων των απόφοιτων του 
ιδρύματος από την έναρξη της λειτουργίας του έως το 2017. Η μεθοδολογία ήταν απλή τυχαία 
δειγματοληψία, που τελικά διαφαίνεται μια πολύ καλή αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος για το 
συνολικό αριθμό των αποφοίτων. 
 
Πληροφορίες: Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ.), Τμήμα Ψυχολογίας, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, http://www.ucy.ac.cy/pakepe/   
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