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Εκπαιδευτικές προτιμήσεις των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών.
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Περίληψη
Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των νεοεισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών ανέδειξε την
ιδιαίτερη προέλευσή τους τόσο ως προς τη διαφοροποίησή τους εντός του ιδρύματος όσο και σε σύγκριση με
τον εθνικό μέσο όρο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται μέσα στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων,
επιλέγεται δε από άρρενες φοιτητές κυρίως, που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την ευρύτερη περιοχή
λειτουργίας του. Η κοινωνική τους προέλευση είναι, κατά κανόνα, ιδιαίτερα προσδιορισμένη και υπάρχει
μια έντονη συσχέτιση μεταξύ της επιλογής σπουδών και του/των επαγγέλματος/ων των γονιών τους
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1. Εισαγωγή
Η επιλογή σπουδών είναι μία από τις κρισιμότερες αποφάσεις στη ζωή κάποιου νέου. Η
διαδικασία της επιλογής επηρεάζεται από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
διαδικασίες εισαγωγής, αλλά και από τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
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Σημαντική είναι η επίδραση ηθικών κανόνων, ιδεών, αξιών και προτύπων που
δεσμεύουν και επηρεάζουν τη λειτουργία των θεσμών, χωρίς να επιβάλλονται άμεσα
από τις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι, συνοπτικά, αυτό που θα λέγαμε “η
κυρίαρχη ιδεολογία” (Scott 2008). Αυτά τα ισχυρά κανονιστικά “πρέπει” επιδρούν τόσο
στην απόφαση των υποψηφίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση όσο και στη διαμόρφωση των επιλογών τους προς συγκεκριμένα
πανεπιστημιακά τμήματα.

2. Αποτίμηση παραγόντων επίδρασης
Στο πλαίσιο της μελέτης των χαρακτηριστικών των τμημάτων του Πανεπιστημίου
ιν
Πατρών γίνεται στατιστική ανάλυση που έχει ως σκο πό την αποτίμηση κάπο ω
βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των υποψηφίων στην επιλογή
σπουδών. Η αποτίμηση αυτή γίνεται με αυστηρά ποσοτικούς όρους και με τη βοήθεια
κατάλληλων συντελεστών επίδρασης, οι οποίοι δημιουργούνται για το σκοπό αυτό.
Συγκεκριμένα, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, σχηματίζονται, για καθένα από τα
τμήματα εισαγωγής, συντελεστές, καθένας από τους οποίους αποτιμά την επίδραση
κάποιου κρίσιμου παράγοντα στην επιλογή του υποψηφίου. Για το σχηματισμό αυτών
των συντελεστών εφαρμόζονται μαθηματικοί μετασχηματισμοί και δημιουργούνται
μαθηματικά μοντέλα σε ποσοτικά δεδομένα του έτους αναφοράς 2006-2007. Η
συλλογή αυτών των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσα από τα ατομικά δελτία εγγραφής
των φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και από άλλες πηγές που περιέχουν
στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η επεξεργασία και η αριθμητική αποτύπωση των συντελεστών επίδρασης
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οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά των τμημάτων του
ιδρύματος σε σχέση με τα τμήματα της επικράτειας.
2.1 Γεωγραφική επίδραση
Κάθε χρόνο, μεγάλος αριθμός νεοεισαχθέντων στα τμήματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μετακινείται από τις περιοχές μόνιμης κατοικίας προς τις περιοχές
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Κόλλιας 2002). Η μετακίνηση οφείλεται
τόσο στην έλλειψη τμημάτων σπουδών στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του
υποψηφίου, αλλά και στην πιθανή αποτυχία επίτευξης του βαθμολογικού στόχου για
εισαγωγή σε τμήμα που λειτουργεί στην περιοχή μόνιμης κατοικίας (Δρουκόπουλος
1989).
Η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της θέσης λειτουργίας κάποιου πανεπιστημιακού
ιδρύματος με τις περιοχές της επικράτειας γίνεται με τη δημιουργία του συντελεστή
γεωγραφικής επίδρασης.
Ο συντελεστής γεωγραφικής επίδρασης παρουσιάζει την ποσοστιαία απόκλιση του
αριθμού των φοιτητών κάποιου τμήματος που προέρχεται από την περιοχή λειτουργίας
του σε σχέση με τον αριθμό φοιτητών που θα αντιστοιχούσε στην κατάσταση
ισορροπίας. Ως κατάσταση ισορροπίας θεωρείται εκείνη η κατάσταση, όπου, εφόσον
από όλες τις περιοχές της επικράτειας προέρχεται ο ίδιος αριθμός νεοεισαχθέντων και
εφόσον όλα τα τμήματα δέχονται τον ίδιο αριθμό νέων φοιτητών, τότε, για κάθε τμήμα,
η κατανομή των φοιτητών ως προς την περιοχή προέλευσής τους είναι ομοιόμορφη. Ο
συντελεστής αποτελεί μέτρο για την επίδραση της θέσης στις επιλογές των
νεοεισερχόμενων φοιτητών. Με αντίστοιχο τρόπο διερευνάται η επίδραση των
περιοχών της επικράτειας σε κάθε τμήμα.
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Η τιμή του συντελεστή γεωγραφικής επίδρασης είναι θετική σε 463 από τα 479
τμήματα της επικράτειας που μελετούνται, και μόνο στα 16 παρατηρείται αρνητική
τιμή. Επομένως, στο σύνολο σχεδόν των τμημάτων της χώρας, παρατηρείται
ενισχυμένη απορρόφηση ντόπιων εισακτέων. Ο σταθμικός μέσος για τις τιμές του
συντελεστή είναι 2,47. Αυτό σημαίνει ότι 247% περισσότεροι φοιτητές εισάγονται σε
τμήμα της περιοχής μόνιμης κατοικίας τους σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών που
θα εισάγονταν σε περίπτωση ισορροπίας. Ο σταθμικός μέσος του συντελεστή
γεωγραφικής επίδρασης για τα ΑΕΙ ισούται με 2,23, ενώ για τα ΤΕΙ ισούται με 2,76
(Μονιούκας 2011).
Ο σταθμικός μέσος του συντελεστή γεωγραφικής επίδρασης για τα 21 τμήματα του
Πανεπιστημίου Πατρών είναι 2,66. Επομένως υπάρχει ενισχυμένη εισροή φοιτητών στο
Πανεπιστήμιο Πατρών από την περιοχή λειτουργίας του. Η μέγιστη τιμή του
συντελεστή παρατηρείται για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενώ η ελάχιστη για
το Τμήμα Φιλοσοφίας. Η τιμή του συντελεστή, συγκρινόμενη με την τιμή του στα
υπόλοιπα ΑΕΙ της επικράτειας, είναι σχετικά υψηλή. Το Πανεπιστήμιο Πατρών
λειτουργεί σε περιοχή που, ενώ γεωγραφικά ανήκει στην Πελοπόννησο, εντούτοις
διοικητικά ανήκει στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Προσελκύει, λοιπόν, μεγάλο
αριθμό υποψηφίων από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην περιοχή λειτουργίας
του.
Διευρύνοντας την επίδραση του συνόλου των περιοχών της επικράτειας στην κατανομή
των νεοεισερχομένων, σχηματίζεται ο πίνακας 2, όπου για καθένα από τα τμήματα
απεικονίζεται η επίδραση από κάθε μία από τις περιοχές προέλευσης των φοιτητών. Οι
περιοχές της επικράτειας παρουσιάζονται στον πίνακα 1 (Φάκελος ΕΣΥΕ 2009 – 1, 2, 3
και 4).
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Πίνακας 1: Περιοχές της Ελλάδας

Π1:

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

Π8:

Στερεά Ελλάδα

Π2:

Κεντρική Μακεδονία

Π9:

Πελοπόννησος

Π3:

Δυτική Μακεδονία

Π10:

Αττική

Π4:

Θεσσαλία

Π11:

Βόρειο Αιγαίο

Π5:

Ήπειρος

Π12:

Νότιο Αιγαίο

Π6:

Ιόνια νησιά

Π13:

Κρήτη

Π7:

Δυτική Ελλάδα

Π14:

Εξωτερικό

Πίνακας 2: Επίδραση περιοχών προέλευσης στην εισροή φοιτητών

Τμήμα

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Διοίκησης Επιχειρήσεων

-0,89

-0,91

-0,66

-0,28

0,35

0,17

3,19

0,08

0,13 -0,05 -0,16 -0,15 -0,25 -0,56

Οικονομικών Επιστημών

-0,90

-1,00

-0,67

-0,51

-0,67 -0,43 5,45 -0,48

1,20 -0,15 -1,00 0,23 -0,90 -0,19

ΠΤΔΕ

-0,69

-0,91

-0,88

-0,63

-0,39 -0,58 2,82 -0,22

2,41 -0,24 1,12 -1,00 -0,53 -0,29

ΤΕΕΠΗ

-0,70

-0,84

-0,76

0,20

-0,53 -0,19 3,91 -0,63

0,12 -0,09 -0,42 0,75 -0,70 -0,11

Θεατρικών Σπουδών

-0,54

-0,24

-1,00

-0,08

-1,00 3,97

Φιλολογίας

-0,88

-0,93

-0,81

-0,27

-0,62 -1,00 3,09

Φιλοσοφίας

-0,05

-0,33

-0,14

0,09

-0,36 0,48

0,26 -0,32 -0,39 -0,24 0,59

Ιατρικής

-0,79

-0,83

-1,00

-0,72

-0,03 1,23

4,40 -0,49

Φαρμακευτικής

-0,69

-0,05

-1,00

-0,37

0,47

0,70

1,38 -1,00 -0,06 0,11

Βιολογίας

-0,83

-0,76

-0,18

-0,77

0,63

0,88

2,22 -0,57

0,57 -0,02 -1,00 0,36 -0,65 0,11

Γεωλογίας

-0,49

-0,86

-0,46

-0,77

0,08

1,80

2,92

0,29

-0,48 -0,01 -0,33 -0,33 -1,00 -0,37

Μαθηματικών

-0,84

-0,73

-0,75

-0,03

-0,62 0,31

2,60

0,81

0,82 -0,19 -0,69 0,26 -0,44 -0,52

Φυσικής

-1,00

-0,66

-0,78

-0,54

-0,56 1,26

2,75 -0,65

Χημείας

-0,79

-0,94

-1,00

-0,71

-0,33 -1,00 3,35

Επιστήμης των Υλικών

-0,45

-0,77

-1,00

-0,45

-1,00 0,49

Πολιτικών Μηχανικών

-0,72

-0,96

-1,00

-0,63

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

-1,00

-0,69

-1,00

-1,00

-0,80

-0,73

-1,00

-0,20

1,18

-0,52

-0,87

-1,00

-0,44

0,50 -0,35 1,93

-0,28

-0,90

0,15

-0,61

-0,79

-0,71

-0,79

0,09

1,26

-0,13 2,02

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

2,10 -1,00 -1,00 0,58 -1,00 -1,00 0,38 -0,16
0,21

1,55

0,24

0,10 -0,53 0,90 -0,64 -0,17
1,14 -0,73 0,00

0,40 -1,00 -1,00 -1,00 0,60
1,43 -1,00 -0,06 0,14

0,67

0,32

0,07

2,55

0,67 -0,17 -1,00 -0,79 0,08

0,08

0,09 -0,86 -0,11

2,72 -0,31

1,49

0,68

1,81 -0,65

0,88

0,23 -0,46 0,63 -0,17 -0,30

0,07 -1,00 -0,72 0,26

3,23 -1,00 -0,16 1,91 -1,00 -1,00 -0,44 0,27

Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών

0,08

1,68 -0,01

0,79

0,74 -1,00 -0,22 -0,60 0,09

0,19

1,16

0,78 -0,07 -1,00 -0,40 0,09

-0,51

0,71 -1,00 0,84 -1,00

3,37

1,46 -1,00 -1,00 -1,00 0,16

-0,54

-0,74

1,43

-0,74

-0,43

Ηλεκτρ. Μηχ/κών και Τεχν.
Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχ/κών Η/Υ και
Πληροφορικής
Σταθμικός Μέσος
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1,62

1,53 -0,03

0,02 -0,26 -0,62 -0,62 -0,23 -0,16

-0,04 0,35

2,66 -0,20

0,86

0,22 -0,30 -0,21 -0,57 -0,10
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Όπως φαίνεται από το ν πίνακα, υπάρχει μεγάλη εισρο ή φο ιτητών κυρίως από τις
περιοχές

της

Δυτικής

Ελλάδας

(περιοχή

λειτουργίας

του

Ιδρύματος),

της

Πελοποννήσου και των Ιόνιων Νησιών. Αντίθετα, οι υποψήφιοι από τις περιοχές της
Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης είναι αυτοί που επιδιώκουν στο μικρότερο
βαθμό την εισαγωγή τους σε τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

2.2 Επίδραση φύλου
Η εισαγωγή σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα εξαρτάται από την επίδοση του υποψηφίου
στις διαδικασίες εισαγωγής και τις επιλογές του στο μηχανογραφικό δελτίο.
Αποτελέσματα ποιοτικών ερευνών, αλλά και ποσοτικών δεδομένων, εμφανίζουν τάση
των αρρένων προς τις θετικές επιστήμες και των θηλέων προς τις περισσότερο
θεωρητικές και κοινωνικές επιστήμες (Marchbank και Letherby 2006). Κάτι τέτοιο
αποδεικνύεται και από τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θηλέων που ακολουθούν τη
θεωρητική κατεύθυνση στην Γ’ Λυκείου (Φάκελος ΕΣΥΕ 2009 – 11).
Η τάση των θηλέων για σπουδές σε θεωρητικά επιστημονικά αντικείμενα έχει ως
αποτέλεσμα το ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ και αντίστοιχα το
χαμηλό ποσοστό εισαγωγής στα ΤΕΙ. Αυτό, εν μέρει, οφείλεται και στο έλλειμμα
ικανού αριθμού ΤΕΙ που να προσφέρουν σπουδές θεωρητικού τύπου.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών
καλύπτουν το φάσμα των επιστημών σχεδόν στο σύνολό του. Εντούτοις, η πλειοψηφία
των τμημάτων, αλλά και των νεοεισαχθέντων φοιτητών ανήκουν στις σχολές θετικών
επιστημών, καθώς και στην πολυτεχνική σχολή, οι οποίες παραδοσιακά είναι
“ανδροκρατούμενες”. Αντίθετα, τα τμήματα της σχολής ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστημών προσελκύουν περισσότερο θήλεις.
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Για το σχηματισμό του συντελεστή φύλου, χρησιμοποιούνται δεδομένα με την
κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών ως προς το φύλο τους. Ο συντελεστής φύλου
παρουσιάζει την ποσοστιαία απόκλιση των νεοεισερχομένων θηλέων σε κάθε τμήμα σε
σχέση με την κατάσταση ισορροπίας. Ως κατάσταση ισορροπίας ορίζεται η διατήρηση
ίδιας αναλογίας των νεοεισερχομένων αρρένων-θηλέων στο τμήμα σε σχέση με την
αντίστοιχη αναλογία στο σύνολο των νεοεισερχομένων. Ο συντελεστής αποτελεί μέτρο
για την επίδραση του φύλου στις επιλογές των νεοεισερχόμενων φοιτητών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κατανομή των νεοεισερχόμενων
φοιτητών κατά το έτος αναφοράς στα ΑΕΙ της επικράτειας, ο συντελεστής φύλου
ισούται με 0,10. Αυτό σημαίνει ότι στα ΑΕΙ της χώρας εισάγονται θήλεις σε ποσοστό
αυξημένο κατά 10% από το ποσοστό που θα τους αναλογούσε, εφόσον υπήρχε
ισορροπία, με βάση το κριτήριο του φύλου, στα ποσοστά εισαγωγής (Μονιούκας 2011).
Στον πίνακα 3 που ακολουθεί, απεικονίζεται η επίδραση του παράγοντα φύλου σε
καθένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πίνακας 3: Συντελεστής Φύλου

Τμήμα
Συντελεστής Φύλου
Διοίκησης Επιχειρήσεων
-0,13
Οικονομικών Επιστημών
-0,30
Παιγαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
0,59
Εκπαίδευση
Επιστημών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην
0,91
Προσχολική Ηλικία
Θεατρικών Σπουδών
0.53
Φιλολογίας
0,67
Φιλοσοφίας

0,65

Ιατρικής

-0,01

Φαρμακευτικής

0,44

Βιολογίας

0,37

Γεωλογίας

-0,06
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Τμήμα
Μαθηματικών
Φυσικής

Συντελεστής Φύλου
-0,22
-0,47

Χημείας

0,13

Επιστήμης Υλικών

-0,31

Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής
Σταθμικός Μέσος

-0,37
0,48
-0,85
-0,64
-0,31
-0,55
0,02
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, σε αντίθεση με το αποτέλεσμα στο σύνολο των ΑΕΙ της
επικράτειας, το ποσοστό των αρρένων παρουσιάζεται αυξημένο κατά 2%. Σε αυτό το
αποτέλεσμα συμβάλλει ιδιαίτερα το ακραία υψηλό ποσοστό αρρένων στο τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Αεροσκαφών, όπου εισάγονται άρρενες σε
ποσοστό αυξημένο κατά 87%. Αντίθετα, το ποσοστών των αρρένων που εισάγονται στο
τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία είναι
ελάχιστο. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται αναμενόμενο, αφού οι διαφορετικές, ανάλογα
με το φύλο, επαγγελματικές προτιμήσεις έχουν ως αποτέλεσμα διαφοροποιήσεις και
στις επιλογές σπουδών. Παραδοσιακά, τα κορίτσια επιλέγουν περισσότερο σχολές και
τμήματα με θεωρητικό και καλλιτεχνικό προσανατολισμό, ενώ τα αγόρια σχολές και
τμήματα περισσότερο με θετικό και τεχνολογικό προσανατολισμό (Christidou 2006).

2.3 Επίδραση επαγγελμάτων πατέρα και μητέρας
Η διερεύνηση της επίδρασης των επαγγελμάτων των γονέων γίνεται μέσω της
επεξεργασίας δεδομένων από την κατανομή των φοιτητών καθενός από τα τμήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις επαγγελματικές ομάδες, στις οποίες εντάσσονται
οι γονείς τους (Φάκελος ΕΣΥΕ 2009 – 5, 6, 7 και 8). Ο συντελεστής επίδρασης
επαγγέλματος πατέρα αποτελεί την ποσοστιαία απόκλιση από την κατάσταση
ισορροπίας του ποσοστού των νεοεισερχομένων που ακολουθούν σπουδές, οι οποίες
πρόκειται να τους οδηγήσουν, μετά την αποφοίτησή τους, στην ίδια επαγγελματική
ομάδα με αυτή του πατέρα τους.
Ως κατάσταση ισορροπίας ορίζεται η θεωρητική εκείνη κατάσταση, όπου, εφόσον τα
τμήματα δέχονταν ίδιο πλήθος φοιτητών και ταυτόχρονα υπήρχε ισότητα στους
εισαχθέντες φοιτητές με πατέρες από κάθε μία από τις επαγγελματικές ομάδες, σε κάθε
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τμήμα υπάρχει ομοιομορφία στην κατανομή των φοιτητών ως προς το επάγγελμα του
πατέρα.
Αντίστοιχα ορίζεται ο συντελεστής επίδρασης επαγγέλματος μητέρας.
Οι συντελεστές αποτελούν μέτρα για την επίδραση των επαγγελμάτων του πατέρα και
της μητέρας στις επιλογές των νεοεισερχόμενων φοιτητών. Εάν κάποιο τμήμα έχει
αυξημένο συντελεστή επαγγελματικής επίδρασης, τότε έχει αυξημένο ποσοστό
νεοεισαχθέντων φοιτητών, οι οποίοι αποφοιτώντας προσδοκούν να ενταχθούν στην ίδια
επαγγελματική ομάδα με τους γονείς τους.
Στον πίνακα 4 που ακολουθεί εμφανίζονται οι συντελεστές επίδρασης των
επαγγελμάτων των γονέων των φοιτητών που εισήχθησαν στα τμήματα του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Πίνακας 4: Συντελεστής Επίδρασης Επαγγέλματος
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Στο σύνολο των τμημάτων της επικράτειας οι μέσοι συντελεστές επίδρασης των
επαγγελμάτων πατέρα και μητέρας είναι 0,34 και 0,22 αντίστοιχα (Μονιούκας 2011).
Στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι μέσοι διαμορφώνονται σε 0,84 και 0,68,
οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για την επιλογή των σπουδών τους οι
νεοεισερχόμενοι στο Ίδρυμα είναι σαφώς ισχυρότερα επηρεασμένοι από τα
επαγγέλματα των γονέων τους. Ειδικότερα στα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής,
αλλά και της σχολής επιστημών υγείας, η επίδραση των επαγγελμάτων των γονέων
είναι πολύ ισχυρή.

2.4 Επίδραση μορφωτικού επιπέδου γονέων
Η επιλογή σπουδών επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες που συνδέονται με κάποια
δημογραφικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου ή και του οικογενειακού περιβάλλοντος
από το οποίο προέρχεται (Levon 2007). Τόσο εμπειρικές έρευνες όσο και ανάλυση
ποσοτικών δεδομένων αποδεικνύουν ότι η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο των μελών του οικογενειακού περιβάλλοντος των
υποψηφίων (Δρουκόπουλος 1989). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η πιθανότητα
εισαγωγής ενός παιδιού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν γονέας είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εμφανίζεται υπερτριπλάσια της συνολικής
πιθανότητας. Αντίθετα, τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι αναλφάβητοι, έχουν
τουλάχιστον είκοσι φορές μικρότερη πιθανότητα να εισαχθούν σε κάποιο εκπαιδευτικό
ίδρυμα (Μονιούκας 2011).
Η διερεύνηση της επίδρασης του επίπεδου εκπαίδευσης των γονέων στην επιλογή
σπουδών επιχειρείται μέσα από το σχηματισμό του συντελεστή επίδρασης του
μορφωτικού επιπέδου των γονέων στην εισαγωγή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
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Για το συντελεστή του μορφωτικού επιπέδου των γονέων χρησιμοποιούνται δεδομένα
από την κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών ως προς το μορφωτικό επίπεδο των
γονέων τους (Φάκελος ΕΣΥΕ 2009 – 9 και 10)
Ο συντελεστής, για κάποιο τμήμα, ορίζεται ως η ποσοστιαία απόκλιση του ποσοστού
των γονέων των νεοεισαχθέντων του τμήματος που ανήκουν σε ομάδα υψηλού
επιπέδου εκπαίδευσης από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των νεοεισερχομένων.
Ορίζεται, επίσης, ότι κάποιος ανήκει στην ομάδα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης
εφόσον έχει αποφοιτήσει από τμήμα που παρέχει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές.
Ο συντελεστής μορφωτικού επιπέδου αποτελεί μέτρο για την επίδραση του μορφωτικού
επιπέδου των γονέων στις επιλογές των νεοεισερχόμενων φοιτητών. Η μέση σταθμική
τιμή του για τα τμήματα της επικράτειας είναι 0, ενώ για τα τμήματα ΑΕΙ είναι 0,21.
Στον πίνακα 5 που ακολουθεί, φαίνεται η τιμή του συντελεστή μορφωτικού επιπέδου
για καθένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πίνακας 5: Συντελεστής Μορφωτικού Επιπέδου
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, η μέση σταθμισμένη τιμή του συντελεστή
μορφωτικού επιπέδου είναι ίση με 0,27, κάτι που δείχνει ότι οι νεοεισερχόμενοι
φοιτητές στο πανεπιστήμιο Πατρών προέρχονται σε ποσοστό αυξημένο, σε σχέση με
τους νεοεισερχόμενους στην επικράτεια, κατά 27% από γονείς υψηλού μορφωτικού
επιπέδου. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται στα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής
και κυρίως στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλή είναι η
τιμή του συντελεστή στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία.

3. Ζήτηση σπουδών στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών
Βασική επιδίωξη των υποψηφίων αποτελεί η εγγραφή σε τμήμα που έχει δηλωθεί σε
μία από τις πρώτες θέσεις επιλογής στο μηχανογραφικό δελτίο. Για κάποιο τμήμα, ως
μέτρο αποτίμησης του βαθμού ελκυστικότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί ο αριθμός
των υποψηφίων που επιλέγουν το τμήμα σε υψηλή θέση προτίμησης. Η δημιουργία του
συντελεστή που αποτιμά το πόσο μεγάλη ζήτηση έχει κάποιο τμήμα σε σχέση με τα
υπόλοιπα τμήματα της επικράτειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ποσοστό των
νεοεισαχθέντων του τμήματος που το επέλεξαν σε μία από τις αρχικές θέσεις στο
μηχανογραφικό δελτίο σε σχετικούς όρους.
Ως συντελεστής σειράς προτίμησης ορίζεται δε η σχετική απόκλιση του ποσοστού των
νεοεισερχόμενων φοιτητών κάποιου τμήματος που το έχουν δηλώσει στις έξι πρώτες
τους επιλογές από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των νεοεισαχθέντων. Εφόσον
ληφθεί υπόψη μόνο η πρώτη σειρά προτίμησης, ο συντελεστής ορίζεται ως
συντελεστής απόλυτης σειράς προτίμησης. Για το σχηματισμό των συντελεστών αυτών
λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για την κατανομή του πλήθους των
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νεοεισερχόμενων φοιτητών ως προς τη σειρά προτίμησης στην οποία είχαν δηλώσει
κάθε τμήμα εισαγωγής (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2006).
Οι συντελεστές σειράς προτίμησης και απόλυτης σειράς προτίμησης παρουσιάζουν
θετικές μέσες τιμές στα ΑΕΙ (0,18 και 0,35 αντίστοιχα), οι οποίες είναι ιδιαίτερα
υψηλές στα δημο φιλή τμήματα. Αντίθετα, ο ι μέσες τιμές στα ΤΕΙ (-0,31 και -0,61
αντίστοιχα) είναι αρνητικές και ιδιαίτερα στα ΤΕΙ χαμηλής ζήτησης οι τιμές είναι
έντονα αρνητικές (Μονιούκας 2011).
Στον πίνακα 6 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι τιμές των συντελεστών σειράς
προτίμησης στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πίνακας 6: Συντελεστές Σειράς Προτίμησης
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 6, η εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του Πανεπιστημίου
Πατρών συνήθως δεν αποτελεί επίτευξη του στόχου της πρώτης επιλογής.
Εμφανίζονται τμήματα όπου κανένας από τους νεοεισερχόμενους δεν ικανοποίησε το
στόχο της πρώτης επιλογής. Εξαιρούνται τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών,
Παιδαγωγικό

Δημοτικής

Εκπαίδευσης,

Ιατρικής

και

Μηχανικών

Η/Υ

και

Πληροφορικής, όπου το ποσοστό των απόλυτα ικανοποιημένων ως προς το αποτέλεσμα
εισαγωγής νεοεισερχόμενων φοιτητών παρουσιάζεται υψηλό.
Στο σύνολο των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών η μέση τιμή του συντελεστή
σειράς προτίμησης παρουσιάζεται αρκετά υψηλή, κάτι που δείχνει ότι σχετικά μεγάλο
(αυξημένο σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας κατά 19%) ποσοστό των
νεοεισερχόμενων στο ίδρυμα επέτυχαν της εισαγωγή τους σε κάποιο από τα τμήματα
που είχαν δηλώσει ως μία από τις έξι πρώτες τους επιλογές.

4. Επίλογος
Η αριθμητική αποτίμηση του βαθμού κάποιων από τους παράγοντες που επηρέασαν
τους υποψηφίους στην επιλογή εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέδειξε τον
πλουραλισμό του ιδρύματος τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών όσο και ως προς
το προφίλ των πρωτοετών. Η διασπορά τιμών που εμφανίζεται τόσο μεταξύ των
τμημάτων του ιδίου ιδρύματος όσο και μεταξύ του ιδρύματος σε σχέση με τα υπόλοιπα
ιδρύματα της επικράτειας μπορεί να αποτελέσει ένα από τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στη διαδικασία προσέλκυσης φοιτητών.
Οι νεοεισαχθέντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την
περιοχή λειτουργίας του ή από γειτονικές περιοχές, όπως συμβαίνει στα περισσότερα
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εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σχέση με τους νεοεισαχθέντες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της επικράτειας, αναλογικά περισσότεροι είναι άρρενες, ενώ επιδιώκουν να ενταχθούν
σε επαγγελματική ομάδα όμοια με αυτή των γονέων τους. Επιπλέον, το μορφωτικό
επίπεδο των γονέων είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Η ανάλυση που προηγήθηκε δείχνει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών χαρακτηρίζεται ως
ελκυστικό για τους υποψηφίους. Δεν είναι απαραίτητα η πρώτη τους επιλογή, αλλά
αποτελεί σχετικά συχνά μία από τις έξι πρώτες επιλογές. Η εξήγηση μπορεί να
αναζητηθεί σε γεωγραφικούς λόγους, μιας και οι μισοί και πλέον υποψήφιοι της
επικράτειας προέρχονται από την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη. Εντούτοις, τόσο η
ποικιλία των προγραμμάτων σπουδών όσο και η φήμη και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα
του Πανεπιστημίου έχουν ως αποτέλεσμα κάποια από τα τμήματα του να βρίσκονται
σχεδόν διαχρονικά στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων της επικράτειας.
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