Νέοι Πτυχιούχοι στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Συντακτική Επιτροπή

Από τις 30 Απριλίου ως τον Ιούλιο, στο
ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποιήθηκαν τελετές
απονομής πτυχίων και ορκομωσία των
αποφοίτων των Τμημάτων:
• Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής,
• Εμπορίας και Διαφήμισης,

κάκη Αναστασία, απερχόμενη Γραμματέας
ΣΕΥΠ και Απλαδά Αγγελική, απερχόμενη
Προϊσταμένη Τμήματος Περίθαλψης και
Κοινωνικής Μέριμνας ΤΕΙ Κρήτης. Στους τιμώμενους εδόθησαν διπλώματα τιμής και
πλακέτες.

• Κοινωνικής Εργασίας,
• Πολιτικών Δομικών Έργων,
• Μηχανολογίας,
• Λογιστικής,
• Διοίκησης Επιχειρήσεων και
• Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.
Συνολικά 1.477 απόφοιτοι, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο ΤΕΙ το τελευταίο έτος ή την τελευταία διετία
παρέλαβαν τα πτυχία τους.
Στο τμήμα Νοσηλευτικής, στους πρώτους σε βαθμολογία αποφοίτους των τελευταίων δύο ετών, Νικολάου Ελισάβετ
και Σταυρακάκη Νικόλαο εδόθησαν υποτροφίες 300 ευρώ στον καθένα στην
μνήμη της Αικατερίνης Τοπιντζή, απόφοιτης του τμήματος.
Κατά τη διάρκεια της τελετής ορκομωσίας των αποφοίτων της ΣΕΥΠ τιμήθηκαν
οι κ.κ. Καρουζάκης Ιωάννης, απερχόμενος
Γενικός Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης, Σταυρα-
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• Νοσηλευτικής,

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων τίμησε με την απονομή τιμητικής πλακέτας την κ.Μαρία
Χουδετσανάκη – Παππά που συνταξιοδοτήθηκε, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας για το έργο και την
προσφορά της στο Ίδρυμα και στο
τμήμα.
Το Παράρτημα Ιεράπετρας τίμησε το Δήμο Ιεράπετρας ως δημοτική αρχή για τη στήριξη του
τμήματος ειδικά τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του, τον κ.Εμμ. Κοκκινάκη, πρώτο προϊστάμενο του τμήματος, για τη συμβολή του στη
σύσταση και λειτουργία του και το
Διοικητικό προσωπικό του τμήματος.
Επίσης δόθηκαν βραβεία στους
τρεις πρώτους φοιτητές βάσει του
βαθμού πτυχίου τους.
Στο Παράρτ ημα Αγ. Νικολάου
με την ευκαιρία της 1ης Απονομής Πτυχίων, τιμήθηκαν από το Τμήμα οι παρακάτω:
• Φωτεινή Ψιμάρνη - Βούλγαρη, Καθηγήτρια του Τμήματος και Προϊσταμένη του
νέου Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων,
για τη συμβολή της στην Ίδρυση, Ανάπτυξη και Λειτουργία του Τμήματος.
• Αντώνης Ζερβός, πρώην Δήμαρχος
Αγίου Νικολάου, για τη συμβολή του
στην Ίδρυση του Τμήματος.
• Ιωάννης Λουκαράκης, πρώην Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, για τη συμβολή
του στην Ίδρυση και Λειτουργία του
Τμήματος.
• Δημήτρης Κουνενάκης, Δήμαρχος
Αγίου Νικολάου, για τη συμβολή του
στη Λειτουργία του Τμήματος.

• Μιχάλης Καρχιμάκης, Βουλευτής Λασιθίου και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη συμβολή
του στην Ίδρυση, Λειτουργία και Ανάπτυξη του Τμήματος.
• Ιωάννης Πλακιωτάκης, Βουλευτής Λασιθίου και πρώην Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, για τη συμβολή του στη Λειτουργία και Ανάπτυξη του Τμήματος.
• Εμμανουήλ Μπαλτάς, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ., για τη συμβολή του στη Λειτουργία του Τμήματος
και την Κατασκευή των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Παραρτήματος Αγίου Νικολάου.
Μετά την Τελετή Ορκομωσίας, βραβεύτηκαν από το Τμήμα οι τρεις (3) πρώτοι σε
επίδοση πτυχιούχοι και απονεμήθηκε χρηματικό βραβείο στον πρωτεύσαντα, από τον

Πολιτιστικό Σύλλογο Έξω Λακωνίων.

Το τμήμα Μηχανολογίας τίμησε
για τη συνολική προσφορά τους
στο Ίδρυμα τους καθηγητές Κώστα
Νύκταρη, Γιάννη Μπερταχά και Μιχάλη Ριτσατάκη που αποχωρούν
από την υπηρεσία.
Στις τελετές ορκομωσίας παρέστησαν ο
αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τοπικοί Ιεράρχες, ο
Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο νέος Γ.Γ.
του ΤΕΙ Κρήτης, εκπρόσωποι φορέων και
οι συγγενείς και φίλοι των αποφοίτων.
Οι Γραμματείες των τμημάτων και το
Ε.Τ.Π. συνέβαλλαν στην επιτυχή οργά-

νωση των τελετών ορκομωσίας. Τα μέλη
του Ε.Π. χαιρέτησαν τους αποφοίτους, απένειμαν τα πτυχία και ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία και δημιουργική πορεία σε
όλους τους πτυχιούχους μας .
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Βραβεύτηκαν επίσης από το
Τμήμα οι πρωτεύσαντες εισαχθέντες κατά τα έτη 2007-08, 2008-09
και 2009-10, από Ενιαίο Λύκειο
και από ΕΠΑΛ. Απονεμήθηκαν
χρηματικά βραβεία στον πρωτεύσαντα κάθε έτους από το Σύλλογο
Φίλων Ανωτάτων και Ανωτέρων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Λασιθίου. Την απονομή των χρηματικών βραβείων έκανε ο Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Νικόλαος Βούλγαρης.

Οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης στην Αγορά
Εργασίας
Μικρά ποσοστά ανεργίας καταγράφει
έρευνα για την απορόφηση των αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης από την αγορά εργασίας, που έγινε το 2008 για τους
απόφοιτους ως το έτος 2001. Την έρευνα
διεξήγαγε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ
Κρήτης. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 1801 αποφοίτους των 11 (παλαιών) τμημάτων οι οποίοι αποφοίτησαν
από το 1997 μέχρι και το 2001, με έτος εισαγωγής από το 1987 ως το 1998. Το μέγεθος
του
δείγματος
(που
στρωματοποιήθηκε) είναι 407 άτομα και
αντιπροσωπεύει 22,6% του συνόλου. Οι
απαντήσεις αναλύονται τόσο περιγραφικά
όσο και με τεχνικές αναλυτικής στατιστικής.
Μερικά από τα ευρήματα:
• Περίπου έξι στους δέκα αποφοίτους
προέρχονται από το Γενικό Λύκειο, ενώ
τρεις στους δέκα προέρχονται από
ΤΕΕ/ΤΕΛ. Περίπου ένας στους δέκα
προέρχεται από Πολυκλαδικό Λύκειο
• Πάνω από τρεις στους δέκα απόφοιτους
έχουν βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς»
ενώ πάνω από έξι στους δέκα βαθμό
«Καλώς». Μόνο το 1,7% των αποφοίτων έχουν αποφοιτήσει με βαθμό «Άριστα».
• Επτά στους δέκα εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι σε αντικείμενο σχετικό με
τις σπουδές τους.
• Αυτοαπασχολείται το 19,1 % των αποφοίτων του ΤΕΙ, κυρίως χωρίς προσωπικό.
• Το 5,3 % των αποφοίτων είναι άνεργοι
και το 2,8% άεργοι.

• Ένας στους οχτώ συνέχισε για σχετικές
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό.
• Τέσσερις στους δέκα, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ή άλλη μορφή κατάρτισης σε σχετικά με την ειδικότητα τους θέματα.
• Γνωρίζουν Αγγλικά και έχουν σχετικό
πτυχίο.
• Η πλειοψηφία έχει πολύ καλές γνώσεις
Η/Υ.
• Παρατηρείται σημαντική κινητικότητα
στην αναζήτηση εργασίας. Επτά στους
δέκα αποφοίτους δηλώνουν ότι η σημερινή τους απασχόληση δεν είναι και η
πρώτη.
• Γενικά οι εργαζόμενοι απόφοιτοι είναι
ικανοποιημένοι από την εργασία τους και
σε μικρότερο βαθμό από τις αμοιβές
τους.
• Η πλειονότητα αμείβεται με 800 έως
1500 ευρώ.
• Ο μεγαλύτερος μισθός θα ήταν ο κύριος
λόγος για την αναζήτηση άλλης εργασίας
• Οι απόφοιτοι θεωρούν ότι οι εργοδότες
τους είναι αρκετά ικανοποιημένοι μαζί
τους.
• Υπάρχουν Τμήματα (όπως το Τμήμα
Νοσηλευτικής) που σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι είναι μισθωτοί και καταγράφονται
ελάχιστοι άνεργοι. Υπάρχουν Τμήματα
όπου το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων είναι σημαντικό, όπως το τμήμα
Πολιτικών Δομικών Έργων, όπου υπερβαίνει το 65%.
• Η μεγαλύτερη αντιστοιχία σπουδών και
αντικειμένου απασχόλησης, κατά την
άποψη των αποφοίτων, παρατηρείται στα
Τμήματα Νοσηλευτικής, Μηχανολογίας,
Πολιτικών Δομικών Έργων και Λογιστικής.
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