
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ακαδ. Έτος 2020-2021) 

 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Τμήματος γίνεται από τους φοιτητές στο 
τέλος κάθε εξαμήνου με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.  
 

Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας 
διδασκαλίας των μαθημάτων. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του 

Τμήματος παρακολουθεί τα στοιχεία και εισηγείται τρόπους βελτίωσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  
 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ήταν 82 
και από αυτά αξιολογήθηκαν τα 75 και συμπληρώθηκαν 1864 

ερωτηματολόγια.  
 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Ο δείκτης ποιότητας προκύπτει ως μέσος όρος όλων των βαθμολογούμενων απαντήσεων και 

μπορεί να κυμαίνεται από 0 ως 100.  

 

 

 



 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

1. Η γενική εικόνα από τις αξιολογήσεις των μαθημάτων και των 

διδασκόντων από τους φοιτητές/τριες είναι θετική και μάλιστα υπάρχουν 

αρκετά μαθήματα με πάρα πολύ καλή και εξαιρετική αξιολόγηση ως προς 

τον τρόπο/μεθοδολογία προσέγγισης/διδασκαλίας των φοιτητών/τριων 

όπως φαίνεται στο παραπάνω ιστόγραμμα. 

2. Με βάση τον αριθμό των αξιολογημένων μαθημάτων η επιτροπή θεωρεί 

ότι πρέπει να καταβληθεί από όλους τους εμπλεκόμενους επιπλέον 

προσπάθεια ώστε να αξιολογηθούν όλα τα μαθήματα αλλά και να αυξηθεί 

το ποσοστό των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση. 

3. Μια καλή πρακτική, που εφαρμόζεται από κάποιους διδάσκοντες, θα 

μπορούσε να είναι η παρουσίαση σχολίων και αλλαγών που έγιναν σε 

κάποιο μάθημα στην πρώτη διάλεξη του επόμενου εξαμήνου που 

διδάσκεται έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να βλέπουν πώς ο σχολιασμός  

τους λαμβάνεται υπόψη. 



4. Επί μέρους θέματα, προβλήματα, και καλές πρακτικές καταγράφηκαν και 

συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος με στόχο τη βελτίωση του 

προγράμματος σπουδών. 

5. Η αξιολόγηση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 αφορά μαθήματα 

που προσφέρθηκαν διαδικτυακά λόγω covid. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟμΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

============================================== 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ  

Το η ισούται με το συνολικό αριθμό απαντήσεων από τις οποίες προκύπτουν τα αποτελέσματα. 

Τα Α, 0, 25, 50, 75, 100 και Δ αντιστοιχούν στα εκατοστιαία ποσοστά των απαντήσεων. Σε όλες 

τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των μαθημάτων η απάντηση των φοιτητών 

μπορεί να είναι μια εκ των: Α: Δεν αφορά το μάθημα, 0: Καθόλου / Κακή, 25: Λίγο / Μη 

ικανοποιητική, 50: Μέτρια, 75: Πολύ / Ικανοποιητική, 100: Πάρα πολύ / Πολύ καλή, Δ: Δε 

γνωρίζω / Δεν απαντώ.  

Ο μέσος όρος (ΜΟ) και η τυπική απόκλιση (ΤΑ) εκφράζουν την κεντρική τάση των απαντήσεων 

των φοιτητών. Ο μέσος όρος μπορεί να κυμαίνεται από 0 ως 100 και όσο μεγαλύτερος είναι 

τόσο θετικότερες είναι οι απαντήσεις των φοιτητών. Η τυπική απόκλιση είναι ένα μέτρο που 

δείχνει το βαθμό στο οποίο συμφωνούν οι φοιτητές στις απαντήσεις τους. Μπορεί να κυμαίνεται 

από 0 ως 50 περίπου και όσο μικρότερη είναι τόσο περισσότερο συμφωνούν μεταξύ τους οι 

απαντήσεις των φοιτητών. 


