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Αποηελέζμαηα ηης αξιολόγηζης ηων διδαζκόνηων από ηους 

θοιηηηές, καηά ηο ακαδημαϊκό έηος 2017-2018 
 

 
 

Τν δηδαθηηθό έξγν, ππόθεηηαη ζε δηαξθή αμηνιόγεζε κε ζθνπό ηε 

δηαζθάιηζε θαη βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, ζύκθωλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Η αμηόπηζηε αμηνιόγεζε από ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/-έο ηνπ δηδαθηηθνύ 

έξγνπ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκό ηελ πνηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ, ηνλ βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ κε ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ.   
 

Τν ρεηκεξηλό εμάκελν ζπκπιεξώζεθαλ 736 εξωηεκαηνιόγηα (ειεθηξνληθά 

θαη έληππα) ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθό έξγν 26 δηδαζθόληωλ (ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., 

ζπκβαζηνύρνη Δηδάζθνληεο) γηα 32 καζήκαηα ηνπ Πξνπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ. Γηα ηελ (αλώλπκε) 

ζπκπιήξωζε ελόο ειεθηξνληθνύ εξωηεκαηνινγίνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε 

εγγξαθή ζην κάζεκα θαη ε ρξήζε θωδηθνύ ν νπνίνο έγηλε δηαζέζηκνο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ 

πνηόηεηαο εμαηξέζεθε ην κάζεκα γηα ην νπνίν ζην ζύζηεκα έγηλε 

θαηαγξαθή κόλν 1 απάληεζεο.  

 

Ο κέζνο όξνο ηνπ δείθηε πνηόηεηαο ηωλ μαθημάηων ήηαλ 70.69. Τν 

επόκελν γξάθεκα απεηθνλίδεη ην ξαβδόγξακκα ηνπ δείθηε πνηόηεηαο ηωλ 

καζεκάηωλ. 
 

 
 

Με βάζε ηνλ δείθηε πνηόηεηαο ηωλ καζεκάηωλ, πξνθύπηεη όηη γηα 11 

καζήκαηα ν δείθηεο πνηόηεηαο είλαη ζηελ βαζκνιηθή θιίκαθα  75%-100%, 

16 καζήκαηα είλαη ζηελ θιίκαθα ηνπ 50%-75%, ελώ 2 καζήκαηα είλαη ζηελ 

θιίκαθα ηνπ 25%-50%.   
 



 

Τν εαξηλό εμάκελν ζπκπιεξώζεθαλ 2037 έληππα εξωηεκαηνιόγηα ην 

δηδαθηηθό έξγν ηωλ δηδαζθόληωλ (ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., ζπκβαζηνύρνη 

Δηδάζθνληεο) γηα 39 καζήκαηα ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ. Σεκεηώλεηαη όηη ζπκπιεξώζεθαλ μερωξηζηά 

εξωηεκαηνιόγηα γηα θάζε δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο. 

 

Ο κέζνο όξνο ηνπ δείθηε πνηόηεηαο ηωλ καζεκάηωλ ήηαλ 71.45. 

 

Τν ξαβδόγξακκα ηωλ απνηειεζκάηωλ έρεη ωο εμήο: 

 
Με βάζε ηνλ δείθηε πνηόηεηαο ηωλ καζεκάηωλ, πξνθύπηεη όηη γηα 11 

καζήκαηα ν δείθηεο πνηόηεηαο είλαη ζηελ βαζκνιηθή θιίκαθα ηνπ 75%-

100%, ελώ 28 καζήκαηα είλαη ζηελ θιίκαθα ηνπ 50%-75%. 

 
Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ καζεκάηωλ από ηνπο θνηηεηέο, δείρλνπλ 

γεληθά κηα ηθαλνπνηεηηθή εηθόλα, ε νπνία όκωο δέρεηαη βειηηώζεηο.  

 

Τν επόκελν γξάθεκα απεηθνλίδεη ην ξαβδόγξακκα ηνπ δείθηε πνηόηεηαο 

ηωλ διδαζκόνηων πνπ αμηνινγήζεθαλ ην ρεηκεξηλό εμάκελν.   
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χειμερινό εξ. Ραβδόγραμμα Δείκτες Ποιότητας 
Διδασκόντων 



 

Τν επόκελν γξάθεκα αθνξά ηνλ δείθηε πνηόηεηαο ηωλ διδαζκόνηων 

πνπ αμηνινγήζεθαλ ην εαξηλό εμάκελν.   
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