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1. Εισαγωγή  
 
Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί χωρίς 
αµφιβολία ένα από τα κυρίαρχα σύγχρονα φαινόµενα µε καταλυτικές επιδράσεις σε καθοριστικούς 
τοµείς, όπως στη διοίκηση και στην οικονοµία, αλλά και σε πολυάριθµες συλλογικές και ατοµικές  
δραστηριότητες. Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση στις τεχνολογίες αυτές είναι 
τόσο σηµαντική, όσο και οι πολυδιάστατες εφαρµογές τους (Αναστασιάδης, 2000 και Κώστογλου, 
2002). Το γεγονός αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τις σπουδές στα τριτοβάθµια ιδρύµατα, διότι ο 
στόχος της εκπαίδευσης που παρέχουν είναι η ‘παραγωγή’ έτοιµων εξειδικευµένων επιστηµόνων. 
Ωστόσο, η ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των επαγγελµατιών του κλάδου των ΤΠΕ επιτάσσεται 
σήµερα τόσο από το µεταξύ τους ανταγωνισµό, όσο και - κυρίως – από την ίδια την αγορά εργασίας.    

Για τους λόγους αυτούς τη µεγάλη ‘άνθηση’ των προπτυχιακών τµηµάτων ΤΠΕ στην Ελλάδα 
ακολούθησε η δηµιουργία και λειτουργία πολλών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Η 
διερεύνησή τους έχει πλέον αποκτήσει αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς παρέχουν την - από 
πολλούς εργοδότες, αλλά και εργαζοµένους - ζητούµενη εξειδίκευση. ∆υστυχώς στην Ελλάδα έχουν 
υλοποιηθεί ελάχιστες εργασίες ή µελέτες που ασχολούνται µε τον τοµέα της παρεχόµενης εκπαίδευσης 
στις ΤΠΕ. Οι δύο µοναδικές δηµοσιευµένες σχετικές έρευνες είτε αναφέρονται στην παρουσίαση της 
κατάστασης στην εκπαίδευση των ΤΠΕ έως και το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών έχοντας όµως 
ως κεντρικό στόχο την εκπόνηση προσοντολογίου-καθηκοντολογίου των επαγγελµατιών του δηµόσιου 
τοµέα (ΕΠΥ, 1996) είτε ασχολούνται µε τη διερεύνηση των κύκλων σπουδών και ειδικοτήτων στη 
βασική εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση (Κώστογλου, 2002).   

 Η εκτενής διερεύνηση των ΠΜΣ που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, στην οποία επικεντρώνεται αυτή η 
εργασία, διαρθρώνεται σε τρεις κύριους άξονες. Ο πρώτος από αυτούς αναφέρεται στα κύρια 
χαρακτηριστικά των µεταπτυχιακών τµηµάτων, όπως η ταυτότητα, οι παρεχόµενες εξειδικεύσεις, η 
διαχρονική εξέλιξη και η γεωγραφική τους διασπορά στον ελληνική επικράτεια. Παράλληλα 
προσδιορίζονται οι κύριες επιστηµονικές κατευθύνσεις των ΠΜΣ και επιχειρούνται στατιστικές 
προβλέψεις για τη µελλοντική κατάσταση. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται µε την ενδελεχή εξέταση των 
κύριων παραµέτρων της παρεχόµενης εκπαίδευσης, όπως οι υποχρεώσεις σπουδών, τα προσφερόµενα 
µεταπτυχιακά µαθήµατα και οι γνωστικές προτεραιότητες που τίθενται από τις επιµέρους κατευθύνσεις 
και εξειδικεύσεις των ΠΜΣ. Ο τρίτος άξονας ασχολείται µε την ανάλυση του ανθρώπινου δυναµικού 
αυτών των τµηµάτων, τους διδάσκοντες και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, εξάγονται 
συµπεράσµατα για την παρούσα κατάσταση και διατυπώνονται εκτιµήσεις για την εξέλιξη της 
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στην Ελλάδα. 

 
2. Τα µεταπτυχιακά τµήµατα στις ΤΠΕ 
 
Η ελληνική νοµοθεσία επιτρέπει την οργάνωση και λειτουργία αυτόνοµων ΠΜΣ µόνον από τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Ως εκ τούτου όλα τα αναγνωρισµένα  ΠΜΣ στις ΤΠΕ προσφέρονται 
µόνον από τµήµατα των ΑΕΙ, χωρίς να είναι δεσµευτικό τα τµήµατα αυτά να σχετίζονται άµεσα µε την 
Πληροφορική. 

Η πρώτη κύρια παραδοχή επιλογής των προς διερεύνηση ΠΜΣ είναι ότι ο επίσηµος τίτλος ενός 
τµήµατος αποτελεί τεκµήριο του επιστηµονικού προσανατολισµού των παρεχόµενων κύκλων 
σπουδών. Με το σκεπτικό αυτό εντάχθηκαν στην έρευνα όλα τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, των 
οποίων ο τίτλος περιλαµβάνει έναν τουλάχιστον από τους όρους «Πληροφορική», «Υπολογιστές», 
«Αυτοµατισµός» ή κάποιο παράγωγό τους είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασµό µε άλλους όρους. 
∆εύτερο κριτήριο επιλογής αποτέλεσαν τα προγράµµατα σπουδών και τα περιγράµµατα των 
προσφερόµενων µαθηµάτων. Το µοναδικό ΠΜΣ που περιέχει τον όρο «Πληροφορική» και εξαιρέθηκε 
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από την έρευνα είναι αυτό της Γεωπληροφορικής που προσφέρεται από το Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο, διότι από τη µελέτη του προγράµµατος σπουδών του διαπιστώθηκε ότι αποτελεί 
εξειδίκευση της Τοπογραφίας και δε σχετίζεται µε τις ΤΠΕ. 

Για την υλοποίηση της ανάλυσης ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία συλλογής των 
απαραίτητων δεδοµένων: 
α) Επικοινωνία µε όλα τα ΠΜΣ για τη συγκέντρωση όλου του σχετικού διαθέσιµου έντυπου υλικού  

(βλ. βιβλιογραφικές αναφορές: 3 έντυποι οδηγοί σπουδών). . 
β)  Επίσκεψη και εξέταση των επίσηµων δικτυακών τόπων των ΠΜΣ καθώς και Μέσων Μαζικής 
       Ενηµέρωσης τµηµάτων ΤΠΕ για την καταγραφή προγραµµάτων σπουδών, περιγραµµάτων  
       µαθηµάτων και άλλων χρήσιµων για την ανάλυση  πληροφοριών (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές:  
       7 δικτυακοί τόποι). 
γ)   Προσωπική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία µε τις γραµµατείες και τις διοικήσεις των τµηµάτων για  
       τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών. 
δ) Μελέτη όλου του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου για τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα.  

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια 11 αναγνωρισµένα 
ΠΜΣ από ισάριθµα τµήµατα ΑΕΙ. Τα έξι από αυτά προσφέρουν περισσότερες της µίας εξειδικεύσεις. 
Συνολικά προσφέρονται 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις. Ο πίνακας 1 περιλαµβάνει τα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα, τις επιµέρους εξειδικεύσεις καθώς και τα ‘µητρικά’ τµήµατα και ιδρύµατα.  

 
 Πίνακας 1.  Τίτλοι, εξειδικεύσεις και προέλευση προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ 
 

α/α ΤΙΤΛΟΣ  ΠΜΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ  ΤΜΗΜΑ Ι∆ΡΥΜΑ 
 1.1  Τεχνολογίες Συστηµάτων Επικοινωνιών  
        & ∆ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών 1 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

 1.2  Τεχνολογίες Συστηµάτων Μικροηλεκτρονικής &   
        Πληροφορικής 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 

 2.1  Εφαρµογές και Θεµελιώσεις της Επιστήµης  
        των Υπολογιστών  
 2.2  Λογικό των Υπολογιστών  2 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΩΝ Η/Υ 

 2.3  Υλικό και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
&  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΑΣ 

3.1  Επεξεργασία Σήµατος για Επικοινωνίες & Πολυµέσα 
3.2  Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
3.3  Προηγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα 
3.4  Συστήµατα Επικοινωνιών και ∆ίκτυα 
3.5  Τεχνολογία Συστηµάτων Υπολογιστών 

3 ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

3.6  Υπολογιστική Επιστήµη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 & 

 ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΩΝΙΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 

4.1  Αλγοριθµική και Ανάλυση Συστηµάτων 
4.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Ψηφιακά Συστήµατα 
4.3 ∆ίκτυα Υπολογιστών & Ψηφιακές Επικοινωνίες 
4.4  Μηχανική Όραση και Ροµποτική 
4.5  Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα 

4 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

4.6  Πληροφοριακά Συστήµατα & Τεχνολογία Λογισµικού 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

5.1  Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
5.2  Πληροφορική 
5.3  Συστήµατα 

 
5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ 

5.4  Τηλεπικοινωνίες 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΑΣ 

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 

10.1 Συστήµατα Κατασκευών και Παραγωγής 
10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 10.2 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Ροµποτικής 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ 

.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦ/ΚΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
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2.1 Οι κατευθύνσεις των ΠΜΣ 
 
Η µεγάλη ποικιλία τίτλων, περιεχοµένων σπουδών και προέλευσης των µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων 
στις ΤΠΕ δηµιουργούν την ανάγκη κατηγοριοποίησής τους σε επιµέρους κατευθύνσεις. Το µοντέλο 
προσδιορισµού των κατευθύνσεων και κατανοµής των εξειδικεύσεων που εφαρµόζεται, βασίζεται σε 
εκτενή διερεύνηση των αναλυτικών περιεχοµένων των αντίστοιχων κύκλων σπουδών.  

Οι µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ διακρίνονται σε πέντε (5) κατευθύνσεις: 
1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Οι κατευθύνσεις των ΠΜΣ µε τους αριθµούς των εξειδικεύσεων που κατανέµονται στην κάθε µία 

από αυτές παριστάνονται σε διαγραµµατική µορφή στο σχήµα 1.  

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΜΣ 
 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΠΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 
 

(2) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

(9)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
   & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ  

(6)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(7)

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

(4) 

   
       Σχήµα 1.  ∆ιαγραµµατική παράσταση κατηγοριοποίησης εξειδικεύσεων των ΠΜΣ  

 
Συµπερασµατικά, οι κατευθύνσεις, στις οποίες οµαδοποιούνται τα ΠΜΣ, δε διαφέρουν κατά πολύ 

από τις αντίστοιχες των προπτυχιακών σπουδών. Από τη µελέτη των προσφερόµενων εξειδικεύσεων 
προκύπτει ότι οι µεταπτυχιακές σπουδές ΤΠΕ στην Ελλάδα στρέφονται κατά κύριο λόγο σε 
συγκεκριµένους τοµείς όπως τα Πληροφοριακά Συστήµατα, η Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, τα ∆ίκτυα 
και οι Επικοινωνίες καθώς και η ∆ιοίκηση. Απουσιάζουν εξειδικεύσεις σε ‘δηµοφιλείς’ στην αγορά 
εργασίας τοµείς όπως οι Βάσεις ∆εδοµένων, τα Λειτουργικά Συστήµατα και τα Πολυµέσα. 
 
2.2  ∆ιαχρονική εξέλιξη και προβλέψεις 
 
Η ηλικία της πλειοψηφίας των προσφερόµενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι πολύ µικρότερη αυτής των 
προπτυχιακών τµηµάτων. Ωστόσο, η διερεύνηση της διαχρονικής τους εξέλιξης παρουσιάζει 
σηµαντικό ενδιαφέρον, διότι αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της εκπαίδευσης να παρακολουθήσει τις 
ραγδαίες εξελίξεις των ΤΠΕ και τις επιταγές της αγοράς εργασίας για εξειδίκευση. 

Η ανάλυση της εξέλιξης του αριθµού των ΠΜΣ βασίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα ίδρυσης και  
προέλευσής τους. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη τη λειτουργίας και ίδρυσης των 
µεταπτυχιακών τµηµάτων στις ΤΠΕ από την ίδρυση του πρώτου τµήµατος έως σήµερα.  

Πίνακας 2.  Αριθµοί λειτουργούντων και νεοϊδρυθέντων ΠΜΣ ανά έτος 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ 
 ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΝΕΟΪ∆ΡΥΘΕΝΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

1993 3 3 
1994 6 3 
1995 6 0 
1996 6 0 
1997 7 1 
1998 10 3 
1999 10 0 
2000 10 0 
2001 10 0 
2002    11    1 
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Από την παρατήρηση των δεδοµένων της διαχρονικής εξέλιξης των ΠΜΣ στις ΤΠΕ προκύπτουν  
αδιαµφισβήτητες διαπιστώσεις. Η διετία 1993 - 1994 και το έτος 1998 αποτελούν τις δύο περιόδους 
‘αιχµής’, κατά τη διάρκεια των οποίων ιδρύθηκαν τα 9 από τα 11 υπάρχοντα ΠΜΣ (ποσοστό 82%). Η 
ερµηνεία είναι προφανής: η µαζική ίδρυσή τους οφείλεται στις χρηµατοδοτήσεις του Α’ και Β’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παράλληλα παρατηρείται στασιµότητα του ρυθµού αύξησης κατά την 
τελευταία τετραετία, καθότι µετά το 1998 ιδρύθηκε µόλις ένα νέο ΠΜΣ. 

Η πρόβλεψη της µελλοντικής εξέλιξης του αριθµού των ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι κάπως 
παρακινδυνευµένη, ιδιαίτερα αν επιχειρηθεί σε βάθος χρόνου, λόγω της έλλειψης επαρκών δεδοµένων. 
Για το λόγο αυτό επιχειρούνται προβλέψεις µόνο για την επόµενη τριετία  Επιλέχθηκε η στατιστική 
συνάρτηση Forecast, η οποία εφαρµόσθηκε στο λογιστικό φύλλο MS-Excel (Dodge et al, 2000 και 
Walkenbach, 2000). Οι νέες τιµές υπολογίζονται χρησιµοποιώντας γραµµική παλινδρόµηση ελαχίστων 
τετραγώνων (least squares linear regression) µίας σειράς γνωστών δεδοµένων ή πινάκων. Η πρόβλεψη 
γίνεται αρχικά για µία επόµενη τιµή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούµενα δεδοµένα. Η πρόβλεψη 
της µεθεπόµενης τιµής πραγµατοποιείται θεωρώντας - εκτός από τις ήδη υπάρχουσες προηγούµενες 
τιµές - ως δεδοµένη και την αµέσως προηγούµενη πρόβλεψη (Anderson et al, 1996 και Τσάντας και 
άλλοι, 1999). Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι παρελθόντες και προβλεπόµενοι αριθµοί 
ΠΜΣ για την τριετία 2003-2005. Στο διάγραµµα έχουν προστεθεί και γραµµές τάσης, σύµφωνα µε τις 
οποίες προβλέπεται µικρή γραµµική αύξηση. 
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 Σχήµα 2. ∆ιαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις των προσφερόµενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ 

 
Κατά συνέπεια αναµένεται η ίδρυση ενός νέου µεταπτυχιακού τµήµατος σχετικού µε τις ΤΠΕ σε 

κάθε ένα από τα έτη 2003, 2004 και 2005. Στο τέλος της επόµενης τριετίας προβλέπεται η λειτουργία 
14 προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (αύξηση κατά 27%).  

∆εν επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις για το µελλοντικό αριθµό των επιµέρους 
προσφερόµενων εξειδικεύσεων, τόσο λόγω της απουσίας επαρκών δεδοµένων, όσο και επειδή 
υπεισέρχονται αρκετοί ‘εξωτερικοί’ παράγοντες που δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε ακρίβεια 
(αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων,  πολιτική του ΥΠΕΠΘ, διαθέσιµα κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, 
µελλοντικές  ανάγκες της αγοράς εργασίας).  
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2.3  Γεωγραφική διασπορά 
 
Ο σχετικά µικρός αριθµός εισακτέων στα ΠΜΣ των ΤΠΕ που οδηγεί στον έντονο ανταγωνισµό για την 
κατάληψη µίας θέσης µεταπτυχιακού φοιτητή προσδίδει ενδιαφέρον στη µελέτη της γεωγραφικής 
διασποράς αυτών των τµηµάτων. Για τη διερεύνηση της διασποράς των ΠΜΣ υιοθετείται ένα µοντέλο 
διαίρεσης της Ελλάδας µε δύο διαφορετικούς τρόπους, µε βάση τη συσσώρευση του πληθυσµού και τη 
γεωγραφική θέση αντίστοιχα:  
α) σε τρεις κύριες περιοχές (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - επαρχία) 
β) σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες 

Τα αποτελέσµατα του πρώτου τρόπου ανάλυσης επιβεβαιώνουν  την πολιτική αποκέντρωσης που 
υιοθετείται κατά την τελευταία δεκαετία από την πολιτεία. Η πλειοψηφία των ΠΜΣ (55%) εδρεύσει 
στην επαρχία, ενώ στην Αθήνα (λεκανοπέδιο Αττικής) έχει την έδρα του περίπου το ένα τρίτο (36%) 
των τµηµάτων. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί σήµερα µόλις ένα µεταπτυχιακό τµήµα στις ΤΠΕ 
(ποσοστό 9%). Συγκριτικά µε τη διασπορά των αντίστοιχων προπτυχιακών τµηµάτων παρατηρείται 
αύξηση της συγκέντρωσης στην Αττική σε βάρος αυτών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (Κώστογλου, 
2003Α: ποσοστά προπτυχιακών τµηµάτων: 58%, 27% και 15% για επαρχία, Αττική και Θεσσαλονίκη 
αντίστοιχα). 

Η κατανοµή των ΠΜΣ σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες παρουσιάζεται στο σχήµα 3. 
Εξαιρώντας, για προφανείς λόγους, την Αττική, παρατηρείται συγκριτική υπεροχή της Κρήτης µε δύο 
ΠΜΣ, τα οποία µάλιστα προσφέρουν 10 επιµέρους εξειδικεύσεις (βλ. και πίνακα 1). Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στη λειτουργία δύο εκ των παλαιότερων προπτυχιακών τµηµάτων ΤΠΕ στο Ηράκλειο και 
στα Χανιά. 
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3.  Η παρεχόµενη εκπαίδευση 
 
Το µοντέλο που υιοθετείται για την ανάλυση της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης θεωρεί ως την κύρια 
σχετική παράµετρο που πρέπει να διερευνηθεί τα προσφερόµενα µαθήµατα.  

Αρχικά διατυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόµενων σπουδών. Ορίζονται 16 
ευδιάκριτες κατηγορίες, στις οποίες κατανέµονται όλα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα. Επίσης 
‘ποσοτικοποιείται’ και εξετάζεται η έµφαση που δίδεται στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων τόσο 
από το σύνολο των ΠΜΣ, όσο και από την κάθε κατεύθυνσή τους. Προσδιορίζονται τέλος οι 
προτεραιότητες που τίθενται και συνάγονται σχετικά συµπεράσµατα. 

 
3.1 Υποχρεώσεις σπουδών και προσφερόµενα µαθήµατα 
 
Τα βασικά στοιχεία που αφορούν στη διάρκεια σπουδών των ΠΜΣ και στα προσφερόµενα µαθήµατα 
κάθε µίας από τις 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις που παρέχονται στην Ελλάδα κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος 2002-2003 περιλαµβάνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα 3.   
 

Πίνακας 3. Γενικά στοιχεία για την παρεχόµενη µεταπτυχιακή εκπαίδευση στις ΤΠΕ 
 

 α/α  
ΠΜΣ 

 
Τίτλος ΠΜΣ 

∆ιάρκεια 
 σπουδών 
(εξάµηνα)

Αριθµός  
προσφερόµενων
εξειδικεύσεων 

α/α  
εξειδίκευσης

 Αριθµός 
προσφεροµένων 

µαθηµάτων 
1.1 14 1  ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ   

 ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 6 2 
1.2 21 
2.1 9 
2.2 7 2  ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 ΤΩΝ Η/Υ 5 3 
2.3 9 
3.1 9 
3.2 14 
3.3 9 
3.4 9 
3.5 9 

3  ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 6 

3.6 9 
4.1 5 
4.2 7 
4.3 10 
4.4 6 
4.5 8 

4  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 6 

4.6 9 
5.1 18 
5.2 24 
5.3 23 

5  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ 6 4 

5.4 11 
6  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 1  12 
7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 1  17 
8  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 1  29 
9  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 4 1  9 

10.1 16 10  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 2 
10.2 15 

11 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ   
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

4 1 
 

28 

ΜΕΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 5,4 2,5  13,1 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόµενων σπουδών οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 
α) Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο έτη, χωρίς όµως να είναι σταθερή σε όλα τα 

προγράµµατα σπουδών. Η φοίτηση σε επτά από τα 11 ΠΜΣ (ποσοστό 64%) διαρκεί έως έξι 
εξάµηνα, σε ένα µόνο τµήµα (ποσοστό 9%) διαρκεί πέντε εξάµηνα και στα υπόλοιπα τρία 
(ποσοστό 27%) τέσσερα εξάµηνα. 

β)   Η µέση διάρκεια φοίτησης υπερβαίνει τα πέντε εξάµηνα. Σε όλα τα λειτουργούντα ΠΜΣ τα δύο 
τελευταία εξάµηνα αφιερώνονται στη συγγραφή της µεταπτυχιακής εργασίας. 

γ) Παρουσιάζεται µεγάλη ανοµοιογένεια τόσο όσον αφορά στον αριθµό των διδασκόµενων 
µαθηµάτων (από 5 έως 29 µαθήµατα, µε µέση τιµή 13 και τυπική απόκλιση 6,5), όσο και στις 
µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις (τα 6 από τα 11 ΠΜΣ προσφέρουν περισσότερες από µία, µε µέση 
τιµή που προσεγγίζει τις τρεις εξειδικεύσεις ανά ΠΜΣ). 
Από τη µελέτη των προγραµµάτων σπουδών προκύπτει ότι τα 11 λειτουργούντα ΠΜΣ στις ΤΠΕ 

προσφέρουν συνολικά 301 µαθήµατα, τα οποία διδάσκονται στα πλαίσια των 28 παρεχόµενων 
µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων. Το µεγάλο πλήθος και η ποικιλία των µαθηµάτων που διδάσκονται στα 
ΠΜΣ αποδεικνύει τον ‘πλουραλισµό’ των µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων συγκριτικά µε την, σε αρκετό 
βαθµό, οµοιοµορφία των παρεχόµενων γνώσεων που διαπιστώθηκε για τα προπτυχιακά τµήµατα 
(ΕΠΥ, 1996 και Κώστογλου, 2003Α). Η διαφορά αυτή αιτιολογείται από την ίδια τη φύση των 
µεταπτυχιακών σπουδών και την ύπαρξη µεγάλου αριθµού εξειδικεύσεων. 

Η ανάγκη της καλύτερης δυνατής επεξεργασίας των δεδοµένων επιβάλλει των κατανοµή των 
µεταπτυχιακών µαθηµάτων σε επιµέρους κατηγορίες. Ο καθορισµός των κατηγοριών και η κατανοµή 
των µαθηµάτων σε αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τους τίτλους και το γνωστικό περιεχόµενο των 
µαθηµάτων καθώς και τις κατηγοριοποιήσεις που ήδη εφαρµόζουν τα προπτυχιακά τµήµατα ΤΠΕ 
µέσω της λειτουργίας τοµέων. Ο πίνακας 4 περιλαµβάνει τις 16 κατηγορίες µαθηµάτων, τις 
συντοµογραφίες τους (για χρήση τους στην περαιτέρω ανάλυση) καθώς και τους αριθµούς των 
αντίστοιχων υπαγόµενων µαθηµάτων. 

 
Πίνακας 4. Κατηγορίες προσφερόµενων µαθηµάτων στα ΠΜΣ 

 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ-
ΓΡΑΦΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1  ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ  ΥΠΟ 17 

2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΛΕΙ 27 

3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΛΟΓ 20 

4  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  ΥΛΙ 33 

5  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΩ 15 

6  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ∆Ε∆ 14 

7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ 12 

8  ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ∆ΙΚ 31 

9  ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛ 19 

10  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΑΥΤ 43 

11  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦ 18 

12  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ∆ 11 

13  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟ ∆ΟΙ 22 

14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙ 4 

15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠ 6 

16  ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛ 9 
 
 
 

 - 7 - 



Η εικόνα της οµαδοποίησης των µεταπτυχιακών µαθηµάτων δε διαφέρει πολύ από αυτή που έχει 
διαπιστωθεί ότι παρουσιάζεται στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (Κώστογλου, 2003Α). Οι 
τρεις επικρατέστερες κατηγορίες στα ΠΜΣ είναι κατά σειρά ο «Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - 
Συστήµατα Γνώσης», η «Τεχνολογία Υλικού» και τα «∆ίκτυα και Επικοινωνίες». Ακολουθούν η 
«Λειτουργία και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων», η «∆ιοίκηση - Οικονοµία - ∆ίκαιο» και η «Τεχνολογία 
Λογισµικού». Αντίθετα, παρουσιάζεται αισθητά µειωµένος ο αριθµός των µαθηµάτων υποδοµής. 
 
3.2  Ανάλυση κατηγοριών µαθηµάτων και προτεραιοτήτων  
 
Κύριοι στόχοι της επιχειρούµενης ανάλυσης είναι η διερεύνηση της έµφασης και των προτεραιοτήτων 
που δίδονται από τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στις 16 επιµέρους κατηγορίες των 
µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Η διερεύνηση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι οι κατηγορίες αυτές 
‘αντικατοπτρίζουν’ σε µεγάλο βαθµό τους τοµείς εξειδίκευσης των επαγγελµατιών του κλάδου των 
ΤΠΕ (Kostoglou et al, 2003Β). 

 Το πρώτο επίπεδο ανάλυσης αναφέρεται στη συσχέτιση του συνόλου των λειτουργούντων ΠΜΣ 
µε τα προσφερόµενα µαθήµατα. Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται οι ανά κατηγορία µέσοι αριθµοί των 
µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οι κατηγορίες αναφέρονται συντοµογραφικά σύµφωνα µε τον πίνακα 4.  
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    Σχήµα 4. Μέσες τιµές µαθηµάτων ανά κατηγορία για το σύνολο των ΠΜΣ 
 
Από το διάγραµµα µέσων τιµών προκύπτουν, όσον αφορά στην έµφαση που δίνουν τα ΠΜΣ στις 

επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων, οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 
Πρώτη προτεραιότητα µε σηµαντική διαφορά από τις υπόλοιπες δίνεται στην κατηγορία 

«Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», στην οποία προσφέρονται  κατά µέσο όρο 
2,4 µαθήµατα. Ακολουθούν οι κατηγορίες «Λειτουργία και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων» και 
«Τεχνολογία Υλικού» (από 1,4 µαθήµατα) καθώς και τα «∆ίκτυα και Επικοινωνίες» (1,2 µαθήµατα). 
Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προσφέρεται κατά µέσο όρο λιγότερο από ένα µάθηµα. 

Σε σύγκριση µε τα προπτυχιακά προγράµµατα διαπιστώνεται η επικέντρωση των ΠΜΣ σε 
λιγότερες κατηγορίες µαθηµάτων, δίνοντας κύρια έµφαση στην παροχή γνώσεων καθαρά 
τεχνολογικού περιεχοµένου (Κώστογλου, 2003Α). Η στροφή αυτή αιτιολογείται ως προσπάθεια 
ανταπόκρισής τους στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της Πληροφορικής  και κάλυψης των ανάγκης 
εξειδίκευσης που επιτάσσει η αγορά εργασίας του κλάδου. 
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Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης αναφέρεται στη συσχέτιση των πέντε κύριων κατευθύνσεων, στις 
οποίες υπάγονται οι µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ, µε τις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων. 
Ο πίνακας 5 περιλαµβάνει τις αντίστοιχες µέσες τιµές µαθηµάτων, τα οποία προσφέρονται από κάθε  
κατεύθυνση των ΠΜΣ.  

 
       Πίνακας  5.  Μέσες τιµές µαθηµάτων ανά κατηγορία για κάθε κατεύθυνση ΠΜΣ 
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 ΥΠΟ 0,5 2 0,9 0,5 0,3 
ΛΕΙ 0,3 1 1 0,5 3,4 
ΛΟΓ 0,5 1,5 1,8 0 0,7 
ΥΛΙ 2,5 0,5 0,1 1,2 2,7 
ΘΕΩ 0 1 1 0,8 0,1 
∆Ε∆ 0 0,5 1,3 0,7 0,6 
ΠΛΗ 0 0 0,7 0,2 0,6 
∆ΙΚ 0 1 0,4 3,2 1,3 
ΠΟΛ 0,3 0,5 1,8 0,8 0,3 
ΑΥΤ 7,3 1,5 1,3 1,7 1,7 
ΑΣΦ 0,8 0 0,6 0,5 1,1 
ΕΙ∆ 0,8 0 0,4 0,2 0,3 
∆ΟΙ 0 0 1 0,3 0,4 
ΚΟΙ 0 0 0,3 0 0,1 
ΕΚΠ 0 0 0,3 0,3 0 
ΑΛΛ 0,3 0 0,1 0,5 0,3 

 
Οι µέσοι αριθµοί των προσφερόµενων µαθηµάτων ανά κατεύθυνση των ΠΜΣ επιβεβαιώνουν τις 

σηµαντικές µεταξύ τους διαφορές τόσο στην έµφαση, όσο και στο εύρος χρήσης των 16 κατηγοριών 
µαθηµάτων. 

Τα ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Αυτοµατισµού» δίνουν πρωταρχική βαρύτητα στα µεταπτυχιακά 
µαθήµατα της οµώνυµης κατηγορίας, προσφέροντας ελάχιστα µαθήµατα οποιασδήποτε άλλης.  

Τα προγράµµατα της κατεύθυνσης «Επιστήµης Η/Υ» παρουσιάζουν επίσης µικρή διασπορά στις 
επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων και δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στις «Γνώσεις Υποδοµής», στην  
«Τεχνολογία Λογισµικού» και στον «Αυτόµατα Έλεγχο - Ροµποτική – Συστήµατα Γνώσης».  

Αντίθετα, τα ΠΜΣ που ανήκουν στις άλλες τρεις κατευθύνσεις εµφανίζουν µεγαλύτερη 
‘πολυφωνία’ µε τη χρησιµοποίηση όλων σχεδόν των κατηγοριών µαθηµάτων. Οι µεταξύ τους 
διαφοροποιήσεις δε θεωρούνται σηµαντικές. Καταγράφεται η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίδεται από τα 
ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» στην κατηγορία µαθηµάτων «∆ιοίκηση 
- Οικονοµία - ∆ίκαιο», της οποίας διδάσκονται κατά µέσο όρο περισσότερα από τρία µαθήµατα σε 
κάθε µεταπτυχιακή εξειδίκευση. 

Όσον αφορά στη συνολική εικόνα των προσφερόµενων µαθηµάτων από τις 28 µεταπτυχιακές 
εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ, διαπιστώνεται η σηµαντική θέση που κατέχουν τα µαθήµατα της κατηγορίας 
«Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», γεγονός που επαναεπιβεβαιώνει την έµφαση 
που δίνουν τα ΠΜΣ στην τεχνολογική εξειδίκευση. Οι λιγότερο ‘δηµοφιλείς’ κατηγορίες µαθηµάτων 
(«Πληροφορική και Κοινωνία» και «Πληροφορική και Εκπαίδευση») συµπίπτουν µε αυτές των 
προπτυχιακών τµηµάτων.  

Στο συγκεντρωτικό πίνακα 6 αποτυπώνεται αριθµητικά η σειρά προτεραιότητας που θέτει η κάθε 
κύρια κατεύθυνση των ΠΜΣ στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων. Παρουσιάζεται συγκεκριµένα η 
ιεράρχησή των κατηγοριών τόσο για κάθε µεταπτυχιακή κατεύθυνση, όσο και για το σύνολο των 
λειτουργούντων ΠΜΣ µε κριτήριο τον αντίστοιχο µέσο αριθµό των προσφερόµενων µαθηµάτων.  
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Πίνακας  6. Σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών µαθηµάτων ανά κατεύθυνση ΠΜΣ 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΥΤ 1η 2η 2η 2η 3η 1η

ΛΕΙ 5η 3η 3η 6η 1η 2η

ΥΛΙ 2η 4η 9η 3η 2η 2η

∆ΙΚ 6η 3η 7η 1η 4η 3η

∆ΟΙ 6η 5η 3η 7η 8η 3η

ΛΟΓ 4η 2η 1η 9η 5η 4η

ΥΠΟ 4η 1η 4η 6η 7η 5η

ΑΣΦ 3η 5η 6η 6η 4η 6η

ΠΟΛ 5η 4η 1η 4η 7η 6η

∆Ε∆ 6η 4η 2η 5η 7η 7η

ΘΕΩ 6η 3η 3η 4η 8η 7η

ΕΙ∆ 3η 5η 7η 8η 6η 8η

ΠΛΗ 6η 5η 5η 8η 8η 8η

ΑΛΛ 5η 5η 9η 6η 7η 9η

ΕΚΠ 6η 5η 8η 7η 8η 10η

ΚΟΙ 6η 5η 8η 9η 8η 10η

 
 
4. Το ανθρώπινο δυναµικό 

 
Πηγή άντλησης των σχετικών µε το ανθρώπινο δυναµικό των ΠΜΣ στοιχείων αποτελούν οι δικτυακοί 
τόποι των τµηµάτων προέλευσής τους. Οι διαθέσιµες πληροφορίες περιορίζονται στον αριθµό των 
µελών του διδακτικού προσωπικού και στον ανώτατο ετήσιο αριθµό εισακτέων, όπως αυτός ορίζεται 
από την υπουργική απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας ή από σχετικές αποφάσεις της γενικής 
συνέλευσης ή της αρµόδιας συντονιστικής επιτροπής του τµήµατος.  

Το διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από µέλη ∆ΕΠ του 
προπτυχιακού τµήµατος προέλευσης ή άλλων ‘συγγενικών’ µε τις παρεχόµενες εξειδικεύσεις 
τµηµάτων. Η ολιγόχρονη λειτουργία των ΠΜΣ δεν επιτρέπει τη διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης 
των αριθµών των εισακτέων και των εγγεγραµµένων µεταπτυχιακών φοιτητών. Για το λόγο αυτό η 
ανάλυση βασίζεται στους αριθµούς των εισακτέων κατά το τελευταίο ακαδηµαϊκό έτος. Ο πίνακας 7 
περιλαµβάνει τα σχετικά δεδοµένα και την αναλογία διδασκόντων και φοιτούντων για όλα τα σχετικά 
µε τις ΤΠΕ µεταπτυχιακά προγράµµατα. 

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στο ανθρώπινο 
δυναµικό των ΠΜΣ στις ΤΠΕ παρουσιάζουν ενδιαφέρον: 
α) Οι µέσοι αριθµοί διδασκόντων και εισακτέων ανά ΠΜΣ είναι περίπου ίσοι (29 µέλη ∆ΕΠ και 31 

µεταπτυχιακοί φοιτητές αντίστοιχα). 
β) Η µέση αναλογία διδασκόντων και φοιτητών στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών είναι  

πολύ µικρότερη από αυτή των προπτυχιακών (1 : 1,1 έναντι µόλις 1 : 26 αντίστοιχα).   
γ)   Ο τρέχων ετήσιος αριθµός των µεταπτυχιακών εισακτέων στα 11 λειτουργούντα ΠΜΣ στις ΤΠΕ  
       είναι 342, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός των προπτυχιακών εισακτέων είναι 6305 (Κώστογλου,  
       2003Α). Κατά συνέπεια για το ακαδηµαϊκό έτος 2002 - 2003 από το σύνολο των 6647 εισακτέων  
       στα τµήµατα ΤΠΕ της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 95 % είναι προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ το 
       υπόλοιπο 5 % µεταπτυχιακοί.  
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Πίνακας 7. Αναλογία διδασκόντων και εισακτέων στα ΠΜΣ στις ΤΠΕ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΜΕΛΗ 
∆ΕΠ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 35 25 1 : 0,7 
 ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ 43 30 1 : 0,7 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ 35 72 1 : 2,1 
 ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ   
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 30 25 1 : 0,8 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Οικονοµικού Παν/µίου) 22 30 1 : 1,4 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 19 30 1 : 1,6 
 ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ 23 30 1 : 1,3 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Παν/µίου Μακεδονίας) 17 20 1 : 1,2 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 30 10 1 : 0,3 
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 25 40 1 : 1,6 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
 & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 35 30 1 : 0,9 

 ΣΥΝΟΛΟ 314 342 1 : 1,1 
 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 29 31 - 

 
 

5. Εκτιµήσεις και συµπεράσµατα 
 
Η σηµαντικότερη διαπίστωση που προκύπτει από τη διερεύνηση των παρεχόµενων στην Ελλάδα 
µεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών είναι ότι 
τα προγράµµατα αυτά, µετά την παρέλευση δέκα µόλις ετών από την ίδρυση του αρχαιότερού τους, 
έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
λειτουργούν ήδη 11 ΠΜΣ που προσφέρουν 28 διαφορετικές µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, οι οποίες 
οµαδοποιούνται σε πέντε ευδιάκριτες κατηγορίες.  

Τα ακόλουθα επιµέρους συµπεράσµατα ανακεφαλαιώνουν την πραγµατοποιηθείσα ανάλυση: 
α) Τις δύο κύριες αιτίες της δηµιουργίας των ΠΜΣ στις ΤΠΕ αποτέλεσαν η εξέλιξη της επιστήµης 

της Πληροφορικής και η ανάγκη εξειδίκευσης των επαγγελµατιών, η οποία επιτάσσεται από την 
αγορά εργασίας του κλάδου. 

β) Η συµβολή του Α’ και του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε 
καθοριστική, καθότι τουλάχιστον το 80% των λειτουργούντων ΠΜΣ χρηµατοδοτήθηκε από 
κοινοτικά κονδύλια. Ανάλογη αναµένεται να είναι και η σχετική επίδραση του Γ’ ΚΠΣ. 

γ) Η πολιτική αποκέντρωσης των προπτυχιακών τµηµάτων στις ΤΠΕ που ακολουθεί η πολιτεία 
υιοθετείται και για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Η πλειοψηφία τους λειτουργεί στην επαρχία 
και µάλιστα εδρεύουν σε έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες. 

δ) Όσον αφορά στην παρεχόµενη από τα ΠΜΣ εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι: 
1)  Η µέση µέγιστη διάρκεια σπουδών υπερβαίνει τα πέντε εξάµηνα.  
2) Ο συνολικός αριθµός και η ποικιλία των διδασκόµενων µαθηµάτων, καθώς και οι µεταξύ των 
ΠΜΣ διαφοροποιήσεις είναι µεγαλύτερες από αυτές των προπτυχιακών σπουδών. 

3) Οι σπουδές επικεντρώνονται σε λιγότερες κατηγορίες µαθηµάτων µε σαφή στροφή σε παροχή   
 εξειδικευµένων γνώσεων τεχνολογικού περιεχοµένου. 

ε)   Σε αντίθεση µε τα Προπτυχιακά Προγράµµατα στις ΤΠΕ, ο αριθµός του εµπλεκόµενου διδακτικού  
       προσωπικού των ΠΜΣ παρουσιάζεται επαρκής.  
στ) Ο τρέχων ετήσιος αριθµός εισακτέων στα ΠΜΣ προσεγγίζει τους 350 και αντιστοιχεί στο 5% του 

συνολικού αριθµού των φοιτούντων στις ΤΠΕ.   
ζ)   Η εκτενής στατιστική πρόβλεψη της µελλοντικής εξέλιξης των ΠΜΣ είναι παρακινδυνευµένη λόγω 

της έλλειψης επαρκών ‘ιστορικών’ δεδοµένων και της εµπλοκής αστάθµητων παραγόντων. 
Προβλέπεται ωστόσο µε ασφάλεια η ίδρυση τριών τουλάχιστον νέων ΠΜΣ στις ΤΠΕ κατά τη 
διάρκεια της επόµενης τριετίας. 
Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη ερευνητική προσπάθεια αποτύπωσης της παρούσας 

κατάστασης και της εξέλιξης των ΠΜΣ που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι η 
συνολική τους εικόνα δε θα παραµείνει στάσιµη, αλλά πρόκειται να µεταβληθεί ουσιαστικά στο 
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προσεχές µέλλον, εξ αιτίας της συνεχούς διεύρυνσης του κλάδου που έχει οδηγήσει στη δηµιουργία 
πολυάριθµων επιστηµονικών και επαγγελµατικών εξειδικεύσεων. Επίσης η ελληνική πολιτεία έχει ήδη 
αποφασίσει για τη διεύρυνση της παρεχόµενης µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Η υλοποίηση 
της ενίσχυσης αυτών των σπουδών έχει ήδη ξεκινήσει µέσω της ενέργειας περαιτέρω ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισµού τους µε την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των ήδη λειτουργούντων 
ΠΜΣ και τη δηµιουργία νέων µεταπτυχιακών τµηµάτων και εξειδικεύσεων [ΥΠΕΠΘ (2002)]. Για τους 
λόγους αυτούς η διερεύνηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική και στις συγγενείς της 
τεχνολογίες πρέπει να επαναλαµβάνεται σε τακτά διαστήµατα, δίνοντας κύρια έµφαση στην εξέταση 
των παρεχόµενων γνώσεων και του βαθµού ανταπόκρισής τους στην εξέλιξη της επιστήµης και στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
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