
ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ» 

 
ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

 
Έτος εισαγωγής: ________     Έτος αποφοίτησης:________ 
 
         Φύλο: Α Θ 

   

 
6) Τι πετύχατε με την απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών;  

(επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
α)  Συνέχιση σπουδών για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος           

β)  Εύρεση προσωρινής εργασίας                                          

γ)  Εύρεση μόνιμης εργασίας         

δ)  Μονιμοποίηση   

ε)  Προαγωγή  

 
 

7) Αν επιλέξατε το 1α, που συνεχίσατε τις σπουδές σας; (επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
Στο εσωτερικό.  

Στο εξωτερικό. ( χώρα:  …………………………………………….)  

 
 

8) Σε ποιον τομέα συνεχίσατε τις σπουδές σας; (επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
Υγεία  

Περιβάλλον  

Τρόφιμα και Διατροφή  

Άλλο (αναφέρετε  …………………………………………………………..)  

 
 

9) Απασχοληθήκατε σε συναφή εργασία με το αντικείμενο σπουδών σας  
(επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
α) σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτησή σας;  

β) σε διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτησή σας;  

γ) σε διάστημα 24 μηνών από την αποφοίτησή σας;  

 

10) Απασχοληθήκατε σε ΜΗ συναφή εργασία με το αντικείμενο σπουδών σας  
(επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
α) σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτησή σας;  

β) σε διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτησή σας;  



γ) σε διάστημα 24 μηνών από την αποφοίτησή σας;  

 
11) Θεωρείται ότι σας βοήθησε το μεταπτυχιακό να βρείτε δουλειά;  

(επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
α) Πάρα πολύ  

β) Πολύ  

γ) Λίγο  

δ) Ελάχιστα ή καθόλου  

 
 

12) Αν ΝΑΙ, σε ποιο επίπεδο;  (επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
α)  Κατά την Αξιολόγηση/Shortlisting  

β)  Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης                                          

γ)  Ως τυπικό προσόν λόγω εξειδίκευσης  

 
13) Είστε εργαζόμενος,-η, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο; (επιλέξτε με ένα √ την απάντηση 

σας) 
α) Ναι  

β) Όχι  

 

14) Ποιος είναι ο τομέας στον οποίο εργάζεστε; (αν απαντήσατε ΝΑΙ, στην ερώτηση 8) 
 (επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 

α)  Έρευνα (Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα)           

β)  Διαγνωστικά εργαστήρια                                          

γ)  Φαρμακευτικές εταιρείες         

δ)  Νοσοκομεία/Κλινικές   

ε)  Εκπαίδευση (ιδιωτική και δημόσια)  

στ)  Άλλο (αναφέρετε …………………..………………………………….)  

 

15) Γενικά σε ποιους τομείς βρήκατε απασχόληση μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών 
του ΠΜΣ 

(επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
α)  Έρευνα (Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα)           

β)  Διαγνωστικά εργαστήρια                                          

γ)  Φαρμακευτικές εταιρείες         

δ)  Νοσοκομεία/Κλινικές   

ε)  Εκπαίδευση (ιδιωτική και δημόσια)  

στ)  Άλλο (αναφέρετε …………………..………………………………….)  

 



16) Ποια είναι η χώρα, στην οποία εργάζεστε; (αν απαντήσατε ΝΑΙ, στην ερώτηση 8)  

(επιλέξτε με ένα √ την απάντηση σας) 
Ελλάδα  

Εξωτερικό ( χώρα:  …………………………………………….)  

 
11) Θα θέλατε να συμμετέχετε μελλοντικά σε σχετικές έρευνες αποφοίτων, αν ΝΑΙ, 
συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας 
email  

Κινητό  

 

Γενικά Σχόλια/Προτάσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


