
 

Έρευνα πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού  
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 

των Ιωάννη Παπαδόπουλου και Γεωργίου Μαντάνη 
 
 

Πραγματοποιήθηκε και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 η διεξαγωγή έρευνας 
των Α’ ετών φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, 
του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στις 1/10/2013, με πρωτοβουλία των τακτικών καθηγητών 
του Τμήματος Ι. Παπαδόπουλου και Γ. Μαντάνη, σε δείγμα 61 φοιτητών/τριών, με 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα που παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια: 

 Το ποσοστό των αγοριών ανήλθε στο 59% και των κοριτσιών στο 41%. 
 Το 53% δήλωσε το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. μέσα στις 3 πρώτες προτιμήσεις του! 
 Το 46% των φοιτητών προέρχονται από τη Θεσσαλία. Την τελευταία 3ετία 

έχει αυξηθεί το ποσοστό των Θεσσαλών φοιτητών κατά 9% και αντίστοιχα 
έχει μειωθεί το ποσοστό των φοιτητών που προέρχονται από τις περιοχές 
Αθήνα-Πειραιά-Θεσ/νίκη κατά 9%! Προφανής αιτία η οικονομική κρίση.. 

 Το 80% τελείωσε το Ενιαίο Λύκειο και μόνο το 17% ΕΠΑΛ. 
 Το 43% δηλώνει ότι έχει "πάρα πολύ", "πολύ" και "αρκετές" γνώσεις σχεδίου 

(ελεύθερο σχέδιο), σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο 
Α.Ε. Υπάρχει όμως κι ένα σημαντικό ποσοστό 31% των φοιτητών που 
δηλώνει ότι δεν έχει "καθόλου" γνώσεις σχεδίου.  

 Το αντίστοιχο ποσοστό γνώσης Η/Υ ανέρχεται σε 64%. 
 Υψηλό παραμένει το ποσοστό (36%) των Α' ετών φοιτητών που οι 

συγγενείς τους ασχολούνται επαγγελματικά με τα αντικείμενα του Τμήματος, 
δηλ. σχετίζονται με επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου και ξύλινων κατασκευών. 
Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό γεγονός για τις ελληνικές και κυπριακές 
επιχειρήσεις των κλάδων Ξ-Ε, ώστε να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση και 
μάλιστα μεταφέροντας σ' αυτές πολύτιμες επιστημονικές γνώσεις. 

 Οι βασικότερες πηγές πληροφόρησης των Α' ετών φοιτητών για το Τμήμα 
αποτελεί η διάδοση από στόμα σε στόμα (φίλοι, συγγενείς, γνωστοί) σε 
ποσοστό 47% και ακολουθεί η αναζήτηση στο Internet σε ποσοστό 36%, 
καθώς επίσης η ενημέρωσή τους από το Σχολείο (25%). 

 Οι 2 βασικότεροι λόγοι επιλογής του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. για την 
πραγματοποίηση των σπουδών τους είναι: οι καλές επαγγελματικές 
προοπτικές (64%) και το πολύ αξιόλογο και ενδιαφέρον αντικείμενο του 
Τμήματος (53%). Σημαντικός είναι και ο παράγοντας της φήμης και εικόνας 
του Τμήματος σε ποσοστό 25%! Αυτό οφείλεται στην καλή και συστηματική 
προβολή του Τμήματος στον τύπο, και στα ΜΜΕ. 



 Οι επαγγελματικοί στόχοι των φοιτητών αυτών είναι κυρίως η απασχόλησή 
τους ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου (48%) ή δημιουργώντας δική τους 
επιχείρηση (48%). 

 Ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών από την εισαγωγή τους στο Τμήμα 
ΣΤΞΕ είναι πολύ υψηλός (98%), όπως τον Οκτ. 2013. 

 Οι πρώτες εντυπώσεις των φοιτητών από την πόλη της Καρδίτσας είναι "πολύ 
καλές" έως "καλές" σε ποσοστό 88%! Μέτριες ήταν μόνο για το 11%! 

 Αντίστοιχα οι πρώτες εντυπώσεις από το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. και τις εγκαταστάσεις 
- υποδομές του, είναι "πολύ καλές" έως "καλές" σε ποσοστό 97%, ποσοστό 
που είναι εντυπωσιακό πράγματι! Φυσικά υπάρχει ήδη μια καλή γνώση του 
Τμήματος μέσα από το Internet. 

 Τέλος, με βάση το σύνολο των εντυπώσεων τους οι Α' φοιτητές του Σ.Τ.Ξ.Ε. 
συστήνουν τόσο το Τμήμα αλλά και την πόλη της Καρδίτσας για 
πραγματοποίηση σπουδών σε φίλους και γνωστούς τους σε ποσοστό 89%. 
  

Καλές σπουδές στα νέα παιδιά που επέλεξαν το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. για το μέλλον τους. 
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