Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων Τμήματος 
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από το τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. για στατιστικούς λόγους.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Ονοματεπώνυμο : _________________________________________________________________
2. Αρ. μητρώου αποφοίτου: _____________
3. Έτος Γέννησης: _____________
4. Έχετε τέκνα; 	Ναι □		Όχι □          Αριθμός τέκνων: ______
5. Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις; (μόνο για τους άνδρες):	 Ναι □	Όχι □
6. Τηλέφωνο: __________________
7. Email : _____________________________

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Έτος εισαγωγής: _______
2. Έτος αποφοίτησης: _______
3. Σας ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας στην αρχή των σπουδών σας; :
Πολύ □		Λίγο □		Καθόλου □	Δεν το γνώριζα □
4. Ποιος ήταν ο βαθμός πτυχίου; :_______
5. Είστε γενικά ευχαριστημένος –η από τις σπουδές σας (πρόγραμμα σπουδών); :
Πολύ ευχαριστημένος –η □	Ευχαριστημένος –η □ 
Ούτε ευχαριστημένος –η ούτε δυσαρεστημένος –η  □
Δυσαρεστημένος –η □ Πολύ δυσαρεστημένος –η □
6. Έχετε ολοκληρώσει ή πραγματοποιείτε σήμερα μεταπτυχιακές σπουδές; Ναι  □	Όχι  □
7. Αν έχετε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ή πραγματοποιείτε σήμερα μεταπτυχιακές σπουδές, ποιοι λόγοι σας ώθησαν στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών;
α. Ήθελα να προχωρήσω επιστημονικά και με ενδιέφερε το θέμα □
β. Εκτιμούσα ότι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο είναι δύσκολο να βρει κανείς εργασία που αντιστοιχεί στις σπουδές μου □   
γ. Εκτιμούσα ότι θα χρειαστώ μεγαλύτερη επαγγελματική εξειδίκευση για καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία □   
δ. Άλλος λόγος □	Αν άλλος λόγος, περιγράψτε ______________________________

ΙΙΙ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ποια είναι η κατάστασή σας σήμερα; : Απασχολούμενος □	Άνεργος □ 	Μη ενεργός □
Εάν είστε απασχολούμενος
	Ποια είναι η μορφή της εργασίας σας;

Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα □ Μισθωτός στο δημόσιο τομέα (στενό ή ευρύτερο) □
Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως σε ένα εργοδότη (ιδιωτικός τομέας) □
Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως σε ένα εργοδότη (δημόσιος τομέας) □
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό □
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό (εργοδότης) □
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση □
2. Τι είδους εργασία κάνετε (περιγραφή θέσης); ____________________________________
3. Είστε ευχαριστημένος/η από τη σημερινή σας απασχόληση;
Πολύ ευχαριστημένος/η □   Ευχαριστημένος/η □ 
Ούτε ευχαριστημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η □
Δυσαρεστημένος/η □   Πολύ δυσαρεστημένος/η □
4. Η απασχόλησή σας είναι: Πλήρης απασχόληση □             Μερική απασχόληση  □
5. Βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών απασχόληση σας (το αντικείμενο εργασίας μου αντιστοιχούσε στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση που έλαβα)         Καθόλου □   Λίγο □   Αρκετά □  Απόλυτα □
6. Είστε ικανοποιημένοι από την αμοιβή σας 
Πολύ ευχαριστημένος/η □ Ευχαριστημένος/η □ 
Ούτε ευχαριστημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η □
Δυσαρεστημένος/η □ Πολύ δυσαρεστημένος/η □
Εάν είστε άνεργος
1. Πόσο διάστημα έχετε μείνει άνεργος-η από την αποφοίτηση σας μέχρι σήμερα ; ______________
2. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν και εάν ναι σε πόσες δουλειές έχετε απασχοληθεί;______________



