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Αξιολογήσεις Μαθημάτων και Διδασκόντων 

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2020-2021 

Σ.Σ.: Σε όλο το κείμενο και για λόγους ευκολότερης ανάγνωσης χρησιμοποιείται το αρσενικό 

γραμματικό γένος (π.χ. φοιτητές, διδάσκοντες)  το οποίο, αυτονόητα, αναφέρεται και στα δύο 

βιολογικά γένη.  

Εισαγωγή 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών επιθεώρησε 

τις αξιολογήσεις των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές για το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και συνέταξε  την παρούσα 

αναφορά.  

Σημαντική ιδιαιτερότητα αυτού του εξαμήνου σε σχέση με άλλα εξάμηνα 

παρελθόντων ετών αποτελεί το γεγονός πως σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες διεξήχθησαν εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 

 

Αξιολόγηση Μαθημάτων 

Αξιολογήθηκαν συνολικά 39 μαθήματα από 331 φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν το 

38.1% του συνόλου των εγγεγραμμένων σε αυτά τα μαθήματα (869). Η κατανομή 

τους ανά έτος φοίτησης παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 

  

Eικόνα 1: Αριστερά: ποσοστό φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση επί του 
συνόλου των εγγεγραμμένων του έτους. Δεξιά: πληθυσμός και ποσοστό φοιτητών 
που συμμετείχαν στην αξιολόγηση επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην 
αξιολόγηση. 

 

Το ποσοστό συμμετοχής κρίνεται ικανοποιητικό και προσδίδει καλύτερη αξιοπιστία 

στη διαδικασία. Είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας πενταετίας. Εν τούτοις, η 

ΟΜ.Ε.Α. συνιστά σε όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουν τις προσπάθειες 

ενθάρρυνσης των φοιτητών για συμμετοχή στις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις, 

παράλληλα με τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. 



ΟΜ.Ε.Α. Χημικών Μηχανικών 

Αξιοσημείωτη είναι η υψηλή συμμετοχή του 5ου έτους στην αξιολόγηση, γεγονός που 

δεν είναι συμβατό με αντίστοιχες συμμετοχές παρελθόντων ετών. 

Στην Εικόνα 2, παρουσιάζεται η κατανομή της μέσης βαθμολογίας ανά μάθημα και 

στην Εικόνα 3 συγκριτικά στοιχεία μέσης βαθμολογίας όλων των μαθημάτων 

αξιολογήσεων προηγούμενων ετών. 

 
Eικόνα 2: Κατανομή μέσης βαθμολογίας μαθημάτων. Ως μέση βαθμολογία 
μαθήματος θεωρείται ο μέσος όρος όλων των βαθμολογημένων ερωτήσεων ανά 
μάθημα. 

 

 
Eικόνα 3: Μέση βαθμολογία μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος (τα δεδομένα του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-21 αφορούν μόνο στο χειμερινό εξάμηνο)  

 

Η ανοδική πορεία του μέσου δείκτη ποιότητας (Εικόνα 3) ερμηνεύεται ως ένδειξη 

συνεχούς αύξησης του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών από το επίπεδο του 

προγράμματος σπουδών. Λεπτομερέστερη επισκόπηση της κατανομής καταδεικνύει 

την ύπαρξη ενός σχετικά μικρού αριθμού μαθημάτων με μικρές βαθμολογίες. Η 

ΟΜ.Ε.Α. επιθυμεί να εισηγηθεί στο Τμήμα ως στόχο τη μεσοπρόθεσμη εξάλειψη 

βαθμολογιών κάτω του 5 και τη μακροπρόθεσμη εξάλειψη βαθμολογιών κάτω του 6 
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(στη βάση του σκεπτικού πως 6 είναι ο κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός στα 

μεταπτυχιακά προγράμματα). Συνιστά δε, ως αυτονόητο, τον προβληματισμό για τα 

αίτια της χαμηλής βαθμολογίας και εφόσον αυτά δεν οφείλονται σε συγκυρίες ή δεν 

προέρχονται από στατιστικά υπεύθυνο δείγμα, τη λήψη πρωτοβουλιών για την 

εξάλειψή τους. 

Όσον αφορά στα επί μέρους και εξειδικευμένα σχόλια των φοιτητών ανά μάθημα, 

καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε αυτά να ομαδοποιηθούν να είναι στατιστικά 

τεκμηριωμένα και κατά το δυνατόν απαλλαγμένα από περιπτωσιολογίες, 

προσωπικές απόψεις και άτοπες τοποθετήσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε διδάσκων 

μπορεί να τα αξιολογήσει και να προβεί μόνος του σε οποιεσδήποτε ενδεχόμενες 

ενέργειες.  

Τα κυριότερα σχόλια σχετίζονται: 

 Με την οργάνωση και του υλικό του μαθήματος: Οι φοιτητές συχνά αισθάνονται 

πως δεν έχουν τη υποστήριξη και σαφήνεια που απαιτείται για τη μελέτη τους και 

κατανόηση του μαθήματος. Η κριτική εστιάζει σε υλικό (διαφάνειες, σημειώσεις) 

χαμηλής ποιότητας, ασύνδετες μεταξύ τους πληροφορίες, καθυστερημένη 

παροχή υποστηρικτικού υλικού, ανεπαρκή ή ανύπαρκτη ανατροφοδότηση, 

αναντιστοιχία μεταξύ περιεχομένου μαθήματος και εξεταστικών απαιτήσεων. 

Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις κριτικής στο μέγεθος της ύλης και στο ρυθμό με 

τον οποίο αυτή παραδίδεται.   

 

 Στην τηλεκπαίδευση: Κατά κανόνα οι φοιτητές δεν έμειναν ικανοποιημένοι από 

τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία στο χειμερινό εξάμηνο. 

Προφανώς και δεν αποδίδουν ευθύνη σε διδάσκοντες, αλλά εκφράζουν σύσσωμα 

τη δυσαρέσκειά τους για μια κατάσταση. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 

επιθυμούν τη δια ζώσης διδασκαλία. 

 

 Με το περιεχόμενο του μαθήματος: Όσον αφορά στο περιεχόμενο των 

μαθημάτων, τα σχόλια είναι ιδιαίτερα θετικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

φοιτητών θεωρεί τα μαθήματα ενδιαφέροντα. Αυτή δε η θετική άποψη είναι 

παρούσα και εκεί όπου υπάρχει έντονη κριτική για την οργάνωση και τον τρόπο 

διδασκαλίας του μαθήματος. 

 

 Ο εμπλουτισμός των μαθημάτων με εργαστήρια κατά κανόνα είναι ιδιαίτερα 

επιθυμητός. Σε περιπτώσεις που το αντικείμενο του μαθήματος προσφέρεται, οι 

φοιτητές αιτούνται και την εργαστηριακή επίδειξη αυτών που μαθαίνουν. Η 

παρουσία προσκεκλημένων ομιλητών (από άλλους φορείς) αντιμετωπίζεται 

επίσης πολύ θετικά, όπως και οι επισκέψεις παραγωγικών φορέων στο πλαίσιο 

μαθημάτων. 

 

 



ΟΜ.Ε.Α. Χημικών Μηχανικών 

Αξιολόγηση Διδασκόντων 

Aξιολογήθηκαν 35 διδάσκοντες, όχι μόνο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων, 

αλλά και διδάσκοντες οποιασδήποτε άλλης σχέσης εργασίας που επιτρέπει την 

ανάληψη ανάθεσης μαθήματος και την αναγραφή του ονόματός τους στους πίνακες 

αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ. Η κατανομή της βαθμολογίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. 

 

Eικόνα 4: Κατανομή μέσης βαθμολογίας διδασκόντων. Ως μέση βαθμολογία 
μαθήματος θεωρείται ο μέσος όρος όλων των βαθμολογημένων ερωτήσεων ανά 
διδάσκοντα. 

 

Στην εικόνα συμπεριλαμβάνονται και οι 36 διδάσκοντες. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων το δείγμα ήταν επαρκές. Σε ελάχιστες περιπτώσεις το δείγμα ήταν 

ιδιαίτερα μικρό, αυτό όμως δεν αλλοιώνει τη γενική εικόνα.  

Στην Εικόνα 5, παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα αξιολογήσεων 

διδασκόντων παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών. 

 
Eικόνα 5: Μέση βαθμολογία διδασκόντων ανά ακαδημαϊκό έτος (τα δεδομένα του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-21 αφορούν μόνο στο χειμερινό εξάμηνο)  
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Η ανοδική πορεία του «δείκτη ποιότητας» διδασκόντων κατά την τελευταία 

πενταετία είναι εμφανής. Ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός πως κανένας 

διδάσκοντας δεν είχε μέση βαθμολογία κάτω του 5. 

Όσον αφορά στα επί μέρους σχόλια των φοιτητών αξίζει να σημειωθεί πως 

απουσιάζουν σχόλια περί επιστημονικής επάρκειας και σχεδόν το σύνολο των 

διδασκόντων είναι αποδεκτό από τους φοιτητές ως επιστημονικά επαρκές. Δεν 

θίγονται θέματα απουσίας από τα προγραμματισμένα μαθήματα, θίγονται όμως 

θέματα καθυστερημένης προσέλευσης και αναπλήρωσης σε βάρος του 

διαλείμματος, μη ικανοποιητικής διέγερσης ενδιαφέροντος και μεταδοτικότητας 

καθώς και αδυναμία επιβολής τάξης. 

Μια άλλη κατηγορία σχολίων αφορά στα μαθήματα συνδιδασκαλίας τα οποία, όπως 

διαφαίνεται από τα σχόλια των φοιτητών, επιδέχονται καλύτερου συντονισμού. 

Μια τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σοβαρή, κατηγορία σχολίων σχετίζεται με θέματα 

προσιτότητας και συμπεριφοράς. Πολλοί φοιτητές δηλώνουν πως φοβούνται να 

ρωτήσουν ή να πλησιάσουν τον διδάσκοντα, γιατί πιθανολογούν μια υπέρμετρα 

αυστηρή ή ακόμη και αγενή ή απαξιωτική συμπεριφορά.  

 

Γενικά Συμπεράσματα 

 Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών κρίνεται από τους φοιτητές ως 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ως πολύ ικανοποιητική κρίνεται και η επιστημονική 

επάρκεια των διδασκόντων. 

 

 Θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στην οργάνωση των μαθημάτων, ώστε οι 

φοιτητές να παραλαμβάνουν ποιοτικό υλικό και σαφείς πληροφορίες για τη 

διδασκαλία του από την αρχή του εξαμήνου. Η ΟΜ.Ε.Α. θεωρεί πως τουλάχιστον 

τα μαθήματα ειδικότητας και εμβάθυνσης, είτε είναι κορμού είτε είναι επιλογής, 

θα πρέπει να αξιολογούνται τουλάχιστον με 6. 

 

  Θα πρέπει από το Τμήμα να εκλείψουν παντελώς από κάθε μελλοντική 

αξιολόγηση σχόλια που αφορούν υποτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά στους 

φοιτητές.  


