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Αξιολογήσεις Μαθημάτων και Διδασκόντων από τους Φοιτητές 

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2020-2021 

Ακαδημαϊκό Έτος 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 του φοιτητές για το 

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

αναφορά. Η ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου σηματοδοτεί και την ταυτόχρονη 

ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Κατά συνέπεια, όπου κρίνεται 

σκόπιμο παρατίθενται εκτός από τα εξαμηνιαία, και ετήσια στοιχεία ή συγκριτικά 

στοιχεία με το χειμερινό εξάμηνο. 

Σε αναλογία με το χειμερινό εξάμηνο, υπάρχει και εδώ η ιδιαιτερότητα πως όλες οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξήχθησαν εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής 

πλατφόρμας. 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών 

Στην Εικόνα 1α παρουσιάζεται η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση ανά έτος 

φοίτησης, ως ποσοστό επί του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε έτος, 

ενώ στην Εικόνα 1β η συμμετοχή παρουσιάζεται ως ποσοστό επί του συνόλου των 

συμμετεχόντων στην αξιολόγηση φοιτητών. Δίνονται συγκριτικά στοιχεία χειμερινού 

και εαρινού εξαμήνου. 

  

Εικόνα 1: Συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση ανά έτος φοίτησης (α): ως 
ποσοστό επί των εγγεγραμμένων σε κάθε έτος (β): ως ποσοστό επί των 
συμμετεχόντων στην αξιολόγηση   

  

(α) (β) 



ΟΜ.Ε.Α. Χημικών Μηχανικών 

Οι πιο συνεπείς στην αξιολόγηση φοιτητές είναι οι πρωτοετείς. Τουλάχιστον το μισό 

πρώτο έτος συμμετείχε και στις δύο αξιολογήσεις και περίπου ένας στους τέσσερις 

φοιτητές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση είναι πρωτοετής. Η στιγμιαία υψηλή 

συμμετοχή των φοιτητών του 5ου έτους στην αξιολόγηση του χειμερινού εξαμήνου 

δεν φαίνεται να είχε συνέχεια στο εαρινό εξάμηνο.  Ίσως θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 

η συμμετοχή των φοιτητών του 2ου και 4ου έτους στις αξιολογήσεις. 

Η διαχρονική συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση για την τελευταία πενταετία 

και ανά τύπο εξαμήνου παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2: Διαχρονική συμμετοχή των φοιτητών στις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις  
 

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ήταν το έτος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή (όχι μόνο 

πενταετίας αλλά από καταβολής αξιολογήσεων). Η συμμετοχή ήταν 38.1% στο 

χειμερινό και 33.5% στο εαρινό εξάμηνο. Η τάση κατά την τελευταία τριετία είναι 

ξεκάθαρα αυξητική. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα ποσοστά συμμετοχής 

κατά τα εαρινά εξάμηνα υπολείπονται αυτών των χειμερινών εξαμήνων, με εμφανή 

την τάση μείωσης της διαφοράς.  

 

Αξιολόγηση Μαθημάτων 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21 αξιολογήθηκαν συνολικά 39 

μαθήματα, ενώ κατά το εαρινό 50 (οι αριθμοί αφορούν σε όλα τα μαθήματα κάθε 

είδους). Στην Εικόνα 3α παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας των μαθημάτων 

των δύο εξαμήνων σε απόλυτους αριθμούς, ενώ στην Εικόνα 3β ως ποσοστό επί του 

συνόλου των μαθημάτων του εκάστοτε εξαμήνου. 

Όπως διαφαίνεται και από τους μέσους δείκτες ποιότητας που εμφανίζονται στις 

ιστοσελίδες της ΜΟΔΙΠ o μέσος δείκτης ποιότητας του εαρινού εξαμήνου (Q=73) 

είναι ακόμη μεγαλύτερος από τον ήδη υψηλό δείκτη του χειμερινού εξαμήνου 

(Q=71.3). Τρία μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (ποσοστό 7.7%) και τρία 

μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (ποσοστό 6%) συγκέντρωσαν ανεπαρκή 

βαθμολογία μικρότερη του 5. Αντίστοιχα 13 μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 

(ποσοστό  33.33%) και 23 μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (ποσοστό 46%) 

συγκέντρωσαν σχεδόν άριστη βαθμολογία, μεγαλύτερη ή ίση του 8. 
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Εικόνα 3: Κατανομή βαθμολογίας συνόλου μαθημάτων χειμερινού και εαρινού 
εξαμήνου (α) απόλυτος αριθμός (β) ποσοστό επί του συνόλου των μαθημάτων του 
εξαμήνου 

 

Kατά τη διάρκεια της συζήτησης της αναφοράς ΟΜΕΑ για το χειμερινό εξάμηνο στη 

Γενική Συνέλευση, ετέθη από συναδέλφους το θέμα της αξιοπιστίας των πολύ 

υψηλών ή πολύ χαμηλών βαθμολογιών σε σχέση με την στατιστική υπευθυνότητα 

του δείγματος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η παράθεση κάποιων επιπρόσθετων 

στοιχείων.  

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζονται για το εαρινό εξάμηνο οι βαθμολογίες των μαθημάτων 

σαν συνάρτηση του αριθμού των αξιολογήσεων που έλαβε το κάθε μάθημα. 

Διαφαίνεται μια τάση μείωσης του μέσου όρου καθώς αυξάνεται ο αριθμός των 

συμμετεχόντων, η οποία είναι παρούσα και στο χειμερινό εξάμηνο.  

 

Εικόνα 4: Μέση βαθμολογία μαθήματος σαν συνάρτηση του αριθμού των 
αξιολογήσεων. 

 

Επίσης διαπιστώνεται μια συγκέντρωση άριστων βαθμολογιών με πολύ μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων (π.χ. περιοχή Α στην Εικόνα 4) η οποία μάλλον δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστο δεδομένο. Αντίθετα, κάποιες χαμηλές βαθμολογίες 

διαμορφώνονται από αξιόλογο αριθμό συμμετεχόντων και θα πρέπει να 

προβληματίσουν ιδιαίτερα τους διδάσκοντες (π.χ. περιοχή Β στην Εικόνα 4). 

(α) (β) 



ΟΜ.Ε.Α. Χημικών Μηχανικών 

Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η κατανομή βαθμολογίας των μαθημάτων (όπως π.χ. 

στην Εικόνα 3) από την οποία έχουν απαλειφθεί μαθήματα στα οποία ο αριθμός των 

αξιολογήσεων ήταν μονοψήφιος. 

  

Εικόνα 5: Κατανομή βαθμολογίας μόνο μαθημάτων που έλαβαν πάνω από 9 
αξιολογήσεις (α) εαρινό εξάμηνο, (β) χειμερινό εξάμηνο 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως από αυτήν την «στατιστική επέμβαση» 

επηρεάζονται περισσότερο τα υψηλόβαθμα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ενώ 

αντίθετα  για το χειμερινό εξάμηνο επηρεάζονται περισσότερο τα χαμηλόβαθμα 

μαθήματα.   

 

Αξιολόγηση Διδασκόντων 

Αξιολογήθηκαν συνολικά 46 διδάσκοντες του ΠΠΣ (οποιασδήποτε σχέσης εργασίας ή 

συνεργασίας με το Τμήμα). Στην Εικόνα 6 παρατίθεται η κατανομή της βαθμολογίας 

των 46 αυτών διδασκόντων ή των 35 εξ ’αυτών οι οποίοι έλαβαν πάνω από 9 

αξιολογήσεις. 

 

Εικόνα 6: Κατανομή βαθμολογίας διδασκόντων του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών 
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Στην Εικόνα 7 παρατίθενται εποπτικά διαγράμματα της αξιολόγησης όλων των 

διδασκόντων για το εαρινό και χειμερινό εξάμηνο σε σχέση με τον αριθμό των 

αξιολογήσεων, με στόχο να αποτυπωθεί η επιθυμία της ΟΜΕΑ να εξαλειφθούν τα 

σημεία εντός των σκιασμένων περιοχών από τις μελλοντικές αξιολογήσεις.   

  

Εικόνα 7: Βαθμολογία διδασκόντων σαν συνάρτηση του αριθμού των 
αξιολογήσεων για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21. 

 

Τέλος στην Εικόνα παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας μόνο για τα μέλη 

ΔΕΠ. Από τα 24 μέλη ΔΕΠ τουλάχιστον μία αξιολόγηση έλαβαν τα 23.  

 

Εικόνα 8: Κατανομή βαθμολογίας μελών ΔΕΠ Τμήματος 
 

Σχόλια Μαθημάτων 

Tα κριτικά σχόλια των φοιτητών επί των μαθημάτων περιστρέφονται κυρίως γύρω 

από: 

i) το περιεχόμενο των μαθημάτων: Κατά κανόνα αξιολογείται θετικά. Από τα σχόλια 

διαφαίνεται πως οι φοιτητές, κατά τις εναρκτήριες διαλέξεις του μαθήματος, θα 

προτιμούσαν ο διδάσκων να οριοθετήσει το μάθημα, αναφέροντας τη γνώση που θα 

προσλάβουν μέσα από αυτό, τους στόχους του μαθήματος και που ακριβώς θα τους 

φανεί χρήσιμο ως μελλοντικούς χημικούς μηχανικούς αλλά και τον τρόπο εξέτασης ή 

ημερομηνίες πιθανών ενδιάμεσων εξετάσεων. Η απουσία αυτών των πληροφοριών 

εξασθενεί το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του μαθήματος. Επίσης σε αρκετά 



ΟΜ.Ε.Α. Χημικών Μηχανικών 

μαθήματα οι φοιτητές εκφράζουν την επιθυμία να λύνονται περισσότερες (καμιά 

φορά και δυσκολότερες) ασκήσεις κατά την ώρα της διδασκαλίας. 

ii) την ύλη των μαθημάτων: Σε αρκετά μαθήματα εκφράζονται παράπονα για τον όγκο 

της ύλης σε σχέση με το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για την μελέτη και 

εμπέδωσή της καθώς και σχέση με τον συνολικό φόρτο του εξαμήνου. 

iii) την oργάνωση και εξέταση του μαθήματος: Η κριτική, όπως και κατά το χειμερινό 

εξάμηνο, αφορά στην ποιότητα και δομή των σημειώσεων, διαφανειών ή άλλου 

υλικού που παραλαμβάνουν. Σε πολλά σχόλια χρησιμοποιούνται οι όροι «χαοτικό 

μάθημα», «χαοτικές διαφάνειες» κλπ.. Οι ποικίλες ενδιάμεσες εξετάσεις (κουίζ, 

πρόοδοι κλπ.) αξιολογούνται θετικά, αρνητικά αξιολογείται το γεγονός ότι οι 

ανακοινώσεις γίνονται πολύ αργά και ο χρόνος προετοιμασίας ανεπαρκής όπως και, 

περιπτωσιακά, ο εξαιρετικά μεγάλος χρόνος του διδάσκοντα για την βαθμολόγησή 

τους. 

ιv) την εξ’αποστάσεως διδασκαλία: Σε αναλογία με το χειμερινό εξάμηνο, η εξ 

’αποστάσεως διδασκαλία θεωρείται σαφώς κατώτερη της δια ζώσης, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των εργαστηρίων ή εργαστηριακών ασκήσεων μαθημάτων. Η 

συστηματική απουσία των απαραίτητων διαλειμμάτων κατά τη διδασκαλία 

αξιολογείται αρνητικά. 

v) το αίσθημα άνισης και άδικης μεταχείρισης: Με έμφαση σε μαθήματα 

συνδιδασκαλίας διατυπώνονται έντονα επικριτικά σχόλια που αφορούν στην  

έλλειψη συντονισμού (συχνά και προετοιμασίας) μεταξύ των διδασκόντων, πράγμα 

που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των φοιτητών.  

 

Σχόλια Διδασκόντων 

Tα κριτικά σχόλια των φοιτητών επί των διδασκόντων περιστρέφονται κυρίως γύρω 

από: 

i) γρήγορη κάλυψη της ύλης: σε αρκετά μαθήματα οι φοιτητές αναφέρουν γρήγορη 

κάλυψη της ύλης από τον διδάσκοντα σε βαθμό που να δυσκολεύονται να τον 

παρακολουθήσουν ή και να τον χάνουν. 

ii) ασυνέπεια στις ώρες προσέλευσης και στους χρόνους βαθμολόγησης ενδιάμεσων 

γραπτών 

iii) συμπεριφορά: Αναφέρονται θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς καθηγητών 

προς φοιτητές από τους οποίους εκλαμβάνεται, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ως 

προσβλητική, τιμωρητική και εκδικητική. 
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Συμπεράσματα 

Τα «μακροσκοπικά» στατιστικά δεδομένα του Τμήματος είναι πολύ καλά. Ο μέσος 

δείκτης ποιότητας μαθημάτων είναι για το χειμερινό εξάμηνο 71.4, για το εαρινό 

εξάμηνο 73 και συνολικά 72.1 για το ακαδημαϊκό έτος 2020. O μέσος δείκτης 

ποιότητας όλων των διδασκόντων είναι 75.5 για το χειμερινό εξάμηνο και 78 για το 

εαρινό. Σε διαχρονική βάση οι βαθμολογίες αυτές είναι οι υψηλότερες από 

καταβολής του θεσμού και επιπρόσθετα αντιστοιχούν στη διαχρονικά μεγαλύτερη 

συμμετοχή φοιτητών. 

Πέρα από τη γενική στατιστική, λεπτομερέστερη επισκόπηση των αποτελεσμάτων 

αναδεικνύει έναν σχετικά μικρό αριθμό μαθημάτων (π.χ. Εικόνες 5) καθώς και έναν 

σχετικά μικρό αριθμό διδασκόντων (π.χ. Εικόνες 3) οι βαθμολογίες των οποίων 

επιδέχονται βελτίωση. Αυτονόητα οι διδάσκοντες θα πρέπει να προβούν σε ανάλυση 

των αιτιών και λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί επανάληψη κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-22.  

 

Προτάσεις ΟΜ.Ε.Α 

Μετά από την επισκόπηση των σχολίων των φοιτητών για μαθήματα και διδάσκοντες 

η ΟΜ.Ε.Α. κρίνει σκόπιμο να διατυπώσει τις ακόλουθες συστάσεις: 

 Στην εναρκτήρια διάλεξη κάθε μαθήματος να γίνεται αναφορά στο περίγραμμα 

του μαθήματος (στόχοι, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν), στον 

τρόπο εξέτασης με έγκαιρη ανακοίνωση τυχόν ενδιάμεσων ημερομηνιών (όπου 

είναι δυνατόν). 

 

 Nα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και δομή του υλικού που 

παραλαμβάνουν οι φοιτητές για το μάθημά τους καθώς και στη δομή και 

σαφήνεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο 

e-learning. 

 

 Καλύτερος συντονισμός συνδιδασκόντων και ενιαία αντιμετώπιση φοιτητών ώστε 

να μην αισθάνονται ότι αδικούνται. 

 

 Επαγγελματισμός στα μαθήματα και στο επίπεδο που διδάσκονται, με (α) 

απόλυτο σεβασμό από τους διδάσκοντες στις ώρες και τη διάρκεια των 

μαθημάτων και (β) αντιμετώπιση των φοιτητών χωρίς προσβλητικές, απαξιωτικές 

ή απειλητικές συμπεριφορές και σχόλια. 


