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Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη



Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στην Ευρώπη. Από αυτούς,
µόνο το 30% είναι γυναίκες.


Επί συνόλου 1.000 γυναικών µε πανεπιστηµιακό ή άλλο πρώτο πτυχίο,
µόνο οι 29 είναι κάτοχοι πτυχίου σχετικού µε τις ΤΠΕ (έναντι 95 ανδρών)
µόνο οι 4 γυναίκες ενδέχεται να εργαστούν σε ΤΠΕ..



Οι γυναίκες εγκαταλείπουν τον κλάδο στα µέσα της σταδιοδροµίας τους σε

µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι άνδρες, ενώ υπο-εκπροσωπούνται σε
διευθυντικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων (περισσότερο απ’ ότι σε άλλους
κλάδους).
Source: EU study, October 2013

Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη



Μόνο το 19,2% των εργαζοµένων στον κλάδο των ΤΠΕ έχουν
γυναίκα προϊσταµένη έναντι 45,2 % σε άλλους κλάδους.



Μόνο το 9% των γυναικών µε πτυχία ΤΠΕ συνεχίζουν και
εργάζονται στον κλάδο αυτό µετά την ηλικία των 45 ετών.



Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν:
31,3% των αυτοαπασχολούµενων και
µόνο το 19,2% των επιχειρηµατιών στον κλάδο των ΤΠΕ.

Source: EU study, October 2013

“Yet here's the problem. Women do use ICT, all the time. But not
enough of them recognise the opportunities and value of having good
ICT skills. They see ICT as not for them. They reckon programming
is just for boys. They think this isn't an area where they can have fun
or excel.
They're wrong. Soon 90% of all jobs will require some level of
digital literacy. For higher-skilled ICT workers Europe could soon
face a shortage of nearly one million skilled people. And in almost
every sector, from medicine to sculpture, digital skills can help you
support your career and your business and your passion.”
Neelie Kroes
Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda,
Debate about women and the economic crisis /Amsterdam, 8 March 2013

A woman's world ?
Πρόσφατη µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι:

Εάν η παρουσία των γυναικών στις ΤΠΕ γίνει ανάλογη των ανδρών, το
ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα µπορούσε να αυξηθεί κατά 9 περίπου δισ. ευρώ
ετησίως.


Ο κλάδος των ΤΠΕ θα ωφεληθεί, καθώς οι επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη
παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις επιτυγχάνουν:
35% υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και
34% καλύτερη συνολική µερισµατική απόδοση για τους µετόχους,
σε σύγκριση µε άλλες ανάλογες επιχειρήσεις.



Οι γυναίκες που απασχολούνται στον κλάδο των ΤΠΕ κερδίζουν σχεδόν 9%
περισσότερο από ότι οι γυναίκες σε άλλους κλάδους της οικονοµίας, έχουν
µεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του ωραρίου εργασίας τους και κινδυνεύουν
λιγότερο να µείνουν άνεργες.


Οι Γυναίκες αποκτούν…

 57% όλων των πτυχίων
 42% των πτυχίων που σχετίζονται µε
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Επίσης …

Μέχρι το 2015 θα
υπάρχουν στην ΕΕ
900.000 κενές θέσεις στον
κλάδο των ΤΠΕ

Επίσης …
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, το 90% των εργασιών θα
απαιτούν κάποιο είδος δεξιοτήτων σε ΤΠΕ.
Σύµφωνα µε το CEDEFOP, το 2020:
 το 35% των εργασιών θα απαιτούν υψηλά προσόντα σε ΤΠΕ,
 το 50% των εργασιών θα απαιτούν µέτρια προσόντα σε ΤΠΕ,
 το 15% των εργασιών θα απαιτούν χαµηλά προσόντα σε ΤΠΕ.

Forbes.com:
Best Master’s Degree
for Jobs
No1: Information Systems
An information systems
degree takes the top spot
this year.
The mid-career median pay
for those with a master’s
degree in information
systems is $101,000 / year.
Employment levels for
common jobs associated
with this degree are
expected to grow by about
30% from 2010 to 2020.

Γιατί να κάνω Μεταπτυχιακό στα
Πληροφοριακά Συστήµατα ?
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα
αποτελούν έναν συνδυασµό γνώσεων και δεξιοτήτων σε
τεχνολογικά & οικονοµικά-επιχειρηµατικά θέµατα,
παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους του ένα από τα πλέον
ισχυρά εφόδια για την επαγγελµατική, ερευνητική και
ακαδηµαϊκή τους εξέλιξη.

Γιατί να επιλέξω το ∆ΠΜΣ στα
Πληροφοριακά Συστήµατα του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (MIS) ?
• Γιατί είναι ένα από τα πρώτα µεταπτυχιακά που ξεκίνησαν να λειτουργούν στο
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µε πάνω από 400 αποφοίτους µέχρι στιγµής.
• Γιατί το πρόγραµµα σπουδών του συνδυάζει τεχνολογικά και οικονοµικάεπιχειρηµατικά µαθήµατα και εργασίες µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι να είναι
ικανοί να απασχοληθούν µε επιτυχία σε ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων (από
καθαρά τεχνολογικές µέχρι οικονοµικές-διοικητικές θέσεις).
• Γιατί οι απόφοιτοί του έχουν πολύ υψηλά ποσοστά απασχολησιµότητας.
• Γιατί το ∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
βοηθά-υποστηρίζει τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του στην εύρεση εργασίας
(blog, facebook, εκδηλώσεις κλπ.)

∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα
Πληροφοριακά Συστήµατα
Το ∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
λειτουργεί από το 1996 και σκοπός του είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του στις
εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
Οικονοµία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, ∆ιοίκηση, Λογιστική και
Χρηµατοοικονοµική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τοµείς.

Στόχος του ∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας είναι η προαγωγή των γνώσεων στα αντικείµενα των:
• Συστηµάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και
• Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλεκτρονική Εκπαίδευση,
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, …).

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα
(Master in Information Systems)
Πλήρης και υποχρεωτική φοίτηση για 1,5 χρόνο.
Τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής.
Κάθε µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδοµάδα για 13 εβδοµάδες το
εξάµηνο.
Στο Γ’ εξάµηνο και κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών εκπονείται η
διπλωµατική εργασία.
Η διαδικασία εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό περιλαµβάνει:
1.Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
2.Συνέντευξη
∆ίνονται υποτροφίες

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Μεταπτυχιακού:
κάθε Φεβρουάριο
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προγράµµατος http://mis.uom.gr.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του ∆.Π.Μ.Σ. στα
Πληροφοριακά Συστήµατα από αρχές Νοεµβρίου έως µέσα
Ιανουαρίου.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Κτίριο Η’, Εγνατίας 156, ΤΚ 540 06, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-891514 Fax: 2310-891563, E-mail: misgrad@uom.gr
Internet: http://mis.uom.gr , http://www.facebook.com/misuom ,
http://misuom.blogspot.gr Twitter: @mis_uom
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