
Διαδικασίες Αξιολόγησης – Ανάλυση/Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 

Ερωτηματολογίων 

Όλοι οι διδάσκοντες και όλα τα μαθήματα ανεξαιρέτως αξιολογούνται, κάθε εξάμηνο, από 

τους φοιτητές με τρόπο που διασφαλίζει την ανωνυμία και την αμεροληψία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις που προβλέπονται στο ν. 4009/2011, καθώς και στις σχετικές οδηγίες και 

κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) στο πλαίσιο των διαδικασιών 

εσωτερικής αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν ανώνυμα 

έντυπα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια για τον κάθε διδάσκοντα και το κάθε μάθημα, που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων αναφορικά με τη συνέπεια, την ακαδημαϊκή 

υπευθυνότητα, τη διδακτική ικανότητα, τον γνωσιακό ορίζοντα του κάθε μέλους ΔΕΠ, καθώς 

και τη βιβλιογραφική επάρκεια, τις μεθόδους διδασκαλίας, την καταλληλόλητα του 

παρεχόμενου μαθησιακού υλικού για το κάθε μάθημα. Τα αποτελέσματα τα εξετάζει η 

ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος καθώς και ο Πρόεδρος. Κάθε μέλος ΔΕΠ έχει πρόσβαση στις 

προσωπικές του αξιολογήσεις, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αξιολόγησης 

της διδακτικής του ικανότητας από τους φοιτητές σε κάθε μάθημα που συμμετέχει ώστε να 

βελτιώνει τα σημεία που παρουσιάζονται αδυναμίες. 

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των απαντήσεων 

των φοιτητών σε κάθε μάθημα.  

Η ανάλυση χωρίζεται σε δύο σκέλη: (α) ανάλυση των απαντήσεων ως προς το μάθημα 

(Θεωρία και Εργαστήριο), (β) ανάλυση των απαντήσεων ως προς τους διδάσκοντες (Θεωρία 

και Εργαστήριο).  

Ανάλυση μαθήματος (Θεωρία)  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των Ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους 

φοιτητές και αφορούν στο Θεωρητικό μέρος των μαθημάτων του ΠΠΣ παρουσιάζεται 

σχηματικά στο Σχήμα 1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ερωτηματολογίων που 

αφορούν στη «Θεωρία» είναι μικρός σε σχέση με τις εγγραφές, αφού η παρακολούθηση δεν 

είναι υποχρεωτική. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 

 Οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων είναι σαφώς καθορισμένοι και η ύλη των 

μαθημάτων ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους μαθησιακούς στόχους 

 Οι φοιτητές γνωρίζουν τα κριτήρια με τα οποία θα βαθμολογηθούν στις εξετάσεις 

τους ώστε να επιτύχουν στις εξετάσεις τους 

 Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

συνέχεια της γνώσης, αφού οι φοιτητές κρίνουν ότι για την παρακολούθηση των 

μαθημάτων απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις. Επίσης, τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα για τους φοιτητές 

 Τα διδακτικά βοηθήματα –βιβλία και σημειώσεις- κρίνονται πολύ επαρκή και 

διανέμονται στο σωστό χρόνο ώστε να βοηθούν τους φοιτητές στην καλύτερη 

κατανόηση της ύλης των μαθημάτων 

 Οι ώρες διδασκαλίας θεωρούνται επαρκείς για την κάλυψη και κατανόηση της ύλης 

των μαθημάτων  

 Οι φοιτητές θεωρούν ότι τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρουσιάζουν 

σημαντική δυσκολία. Εκτιμώντας όμως το χρόνο που αφιερώνουν για μελέτη αυτός 

δεν ξεπερνά τις 2-4 ώρες εβδομαδιαία 



 Τέλος, οι φοιτητές θεωρούν ότι υπάρχουν επικαλύψεις στην ύλη των μαθημάτων, 

γεγονός που θα πρέπει να απασχολήσει τόσο τους διδάσκοντες όσο και την Επιτροπή 

Σπουδών του Τμήματος 

 

Σχήμα 1: Ανάλυση των απαντήσεων ως προς το μάθημα (Θεωρία) 

Ανάλυση μαθήματος (Εργαστήριο)   

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των Ερωτηματολογίων που αφορούν στο Εργαστηριακό 

μέρος των μαθημάτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2 

 

Σχήμα 2: Ανάλυση των απαντήσεων ως προς το μάθημα (Εργαστήριο) 
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Σας γνωστοποιήθηκαν σαφώς οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος;

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;

Θεωρείτε οτι οι συνολικές ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε όλο το 
εξάμηνο καλύπτουν τη διδακτέα ύλη;

Θεωρείτε το αντικείμενο του μαθήματος ενδιαφέρον για τις σπουδές σας;

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος;

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα("συγγράματα",σημειώσεις,πρόσθετη 
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α);

Πόσο ικανοποιητικές βρίσκετε τις σημειώσεις;

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε οτι καλύφθηκε η ύλη από το επιλεγόμενο 
σύγγραμμα;

Θεωρείτε ότι γνώσεις από άλλα μαθήματα είναι απαραίτητες για την 
κατανόηση του εν λόγω μαθήματος;

Υπάρχουν επικαλύψεις με άλλα μαθήματα που έχετε διδαχθεί;

Πόσο καλά είστε ενημερωμένοι για τα κριτήρια βαθμολόγησης σας στο 
μάθημα;

Συνολικός Μ.Ο. Αξιολόγησης για τα μαθήματα του ΠΠΣ (Θεωρία)
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Οι στόχοι των πειραμάτων / ασκήσεων ήταν σαφείς;

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ήταν επαρκής;

Οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις ήταν 
επαρκείς ;

Οι εργαστηριακές-φροντιστηριακές ασκήσεις σας 
βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος;

Σας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχετε ενεργά στην 
εκτέλεση των ασκήσεων;

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου;

Συνολικός Μ.Ο. Αξιολόγησης στα μαθήματα του ΠΠΣ 
Εργαστήριο)



Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν είναι σαφώς μεγαλύτερος από αυτόν 

της Θεωρίας, αφού οι Εργαστηριακές ασκήσεις έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση. Από την 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πάρα πολύ ενεργά στη διεξαγωγή 

των ασκήσεων και οι εργαστηριακές ασκήσεις τους βοηθούν σε σημαντικό βαθμό 

στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος 

 Οι σημειώσεις που τους δόθηκαν ήταν ικανοποιητικές  

 Οι στόχοι των πειραμάτων και των ασκήσεων ήταν σαφώς καθορισμένοι 

 Το επίπεδο δυσκολία των εργαστηριακών ασκήσεων είναι αντίστοιχης δυσκολίας με 

αυτό της θεωρίας  

 Τέλος, ο εργαστηριακός εξοπλισμός κρίθηκε από τους φοιτητές ως ικανοποιητικός 

 

Ανάλυση Αξιολογήσεων ως προς τους διδάσκοντες 

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων των φοιτητών ως προς την αξιολόγηση των διδασκόντων 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.  

 

Σχήμα 3: Ανάλυση Αξιολογήσεων των φοιτητών ως προς τους Διδάσκοντες του ΠΜΣ 

Επισημαίνεται όπως και παραπάνω ότι ο αριθμός των ερωτηματολογίων που αφορούν στη 

«Θεωρία» είναι μικρός (φτάνει το 20% περίπου των φοιτητών που έχουν κάνει εγγραφή στα 

μαθήματα του ΠΠΣ), αφού η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που αφορούν στο «Εργαστήριο» είναι σημαντικά 

περισσότερα και φτάνουν περίπου το 55% των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων διαπιστώνονται τα εξής: 

4,06

3,91

4,09

4,23

4,16

4,05

3,98

4,09

4,25

4,22

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και 
ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα;

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και 
ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους;

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα 
μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 

αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές);

Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές;

Συνολικός Μ.Ο. απαντήσεων Αξιολόγησης Διδασκόντων στα 
μαθήματα του ΠΠΣ

Εργαστήριο Θεωρία



 Οι διδάσκοντες είναι πάρα πολύ προσιτοί στους φοιτητές, συνεπείς στις 

υποχρεώσεις τους και με πολύ καλή οργάνωση στην παρουσίαση της ύλης των 

μαθημάτων 

 Ενθαρρύνουν, σε μεγάλο βαθμό,  τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και 

ερωτήσεις, γεγονός που οξύνει την κρίση τους και αυξάνει το ενδιαφέρον των 

φοιτητών για το μάθημα 

 Τέλος οι φοιτητές έκριναν ότι οι διδάσκοντες αναλύουν και παρουσιάζουν 

ικανοποιητικά την ύλη του μαθήματος χρησιμοποιώντας παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 


