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Αξιολογήσεις Μαθημάτων και Διδασκόντων από τους Φοιτητές 

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2021-2022 

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 2021-2022 και συνέταξε την παρούσα 

αναφορά. Περιπτωσιακά, και για να δοθεί η δυνατότητα εκτίμησης της διαχρονικής 

εξέλιξης των δεικτών, αναφέρονται και αποτελέσματα χειμερινών εξαμήνων των 

παρελθόντων 3-4 ετών. 

Αξίζει δε να σημειωθεί οτι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-

22 επανήλθε η δια ζώσης διδασκαλία, η οποία κατά τα προηγούμενα δύο χειμερινά 

εξάμηνα είχε αντικατασταθεί από εξ αποστάσεως διδασκαλία, λόγω της πανδημίας 

COVID-19. 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών 

Από τους 864 εγγεγραμμένους φοιτητές στο Τμήμα, στην αξιολόγηση συμμετείχαν 

289 (ποσοστό 33.4%). Στην Εικόνα 1, παρουσιάζεται η συμμετοχή των φοιτητών, ανά 

έτος φοίτησης, στην αξιολόγηση ως ποσοστό επί των εγγεγραμμένων του έτους 

(Εικόνα 1α) και ως ποσοστό επί των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση (εικόνα 1β). 

  

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   

Το πρώτο και το τέταρτο έτος ήταν τα έτη σπουδών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, 

ενώ το πέμπτο έτος ήταν το έτος με τη μικρότερη συμμετοχή. Περίπου οι μισοί 

φοιτητές που συμμετείχαν στην αξιολόγηση προέρχονταν από ένα από αυτά τα δύο 

έτη. 

(α) (β) 
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Στην εικόνα 2, παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στις 

αξιολογήσεις των χειμερινών εξαμήνων της τελευταίας πενταετίας. 

 

Εικόνα 2: Διαχρονική συμμετοχή των φοιτητών στις αξιολογήσεις χειμερινών 
εξαμήνων 

 

Αξιολόγηση μαθημάτων 

Κατά την αξιολόγηση των μαθημάτων οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε 

ενότητες ερωτήσεων που αφορούν i) στο περιεχόμενο του μαθήματος, και ii) στο 

διδακτικό προσωπικό του μαθήματος. Προφανώς, σε μαθήματα στην εξαμηνιαία 

διδακαλία των οποίων συμμετέχουν περισσότεροι του ενός διδάσκοντες, η 

βαθμολογία αφορά σε όλο το διδακτικό προσωπικό. 

Συνολικά, τουλάχιστον μία αξιολόγηση έλαβαν 39 μαθήματα (θεωρητικά ή 

εργαστηριακά, κορμού ή επιλογής).  

i) Περιεχόμενο μαθήματος 

Στην εικόνα 3α παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας των 39 αξιολογηθέντων 

μαθημάτων όσον αφορά στο περιεχόμενό τους, στην εικόνα 3β παρουσιάζεται η 

βαθμολογία των ίδιων μαθημάτων ως συνάρτηση του αριθμού των αξιολογήσεων 

που έλαβε το κάθε μάθημα ενώ στην εικόνα 3γ ως συνάρτηση του ποσοστού 

συμμετοχής (οριζόμενο επί των εγγεγραμμένων του μαθήματος). 

Η πλειοψηφία των αξιολογηθέντων μαθημάτων (~59%) συγκεντρώνει βαθμολογίες 

μεταξύ 60 και 80 (στην κλίμακα 0-100), ενώ υπάρχει ένα ποσοστό (~13%) μαθημάτων 

που συγκεντρώνει άριστη βαθμολογία (>90). Από τα γραφήματα των εικόνων 3(β) και 

3(γ) διαπιστώνεται πως μια μεγάλη πλειοψηφία μαθημάτων συγκεντρώνει 

ικανοποιητική βαθμολογία (Q>>60) η οποία προέρχεται από ικανό (>10) αριθμό 

αξιολογήσεων ή από ικανό (>10%) ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση και θα 

πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστα. Ο αριθμός των μαθημάτων που συγκεντρώνει 

οριακές ή μη ικανοποιητικές βαθμολογίες λαμβάνοντας υπόψη και τα 

προαναφερθέντα κριτήρια αξιοπιστίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Το διδακτικό 

προσωπικό ενθαρρύνεται στο να διερευνήσει πιθανά αίτια και να προβεί στη λήψη 

διορθωτικών μέτρων.  
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------------------------------------------------------------------------- 

Για την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της κατάστασης ενός φαινομένου που 

περιγράφεται με κατανομές, δεν ενδείκνυται η χρήση μέσων όρων, γιατί αφενός μεν οι 

κατανομές δεν είναι κανονικές, αφετέρου δε οι μέσοι όροι επηρεάζονται από ακρότητες, 

όπως αυτές της γκρίζας περιοχής της εικόνας 3β. Αποφασίστηκε, λοιπόν, η διαχρονική εξέλιξη 

της βαθμολόγησης ποιότητας να γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο που παρουσιάζεται από 

τη ΜΟΔΙΠ στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, δηλαδή με θηκογράμματα. 

Η  επεξήγηση των χαρακτηριστικών ενός θηκογράμματος παρουσιάζεται στην εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4:  Επεξηγήσεις χαρακτηριστικών επιπέδων ενός «θηκογράμματος» 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

  

Εικόνα 3: (α) Κατανομή βαθμολογίας περιεχομένου μαθημάτων, (β) βαθμολογία 
ως συνάρτηση του αριθμού των αξιολογήσεων (γ) βαθμολογία ως συνάρτηση του 
ποσοστού των εγγεγραμμένων που συμμετείχαν 

(α) 

(β) (γ) 
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Η διαχρονική εξέλιξη της βαθμολογίας περιεχομένου μαθημάτων χειμερινών 

εξαμήνων παρουσιάζεται στην Εικόνα 5. Διαπιστώνεται μια σχετική σταθερότητα της 

κατάστασης σε μια βαθμολογία ~70, χωρίς να υπάρχουν έκδηλα σημάδια 

επιδείνωσης ή βελτίωσης. 

 

Εικόνα 5:  Διαχρονική εξέλιξη βαθμολογίας περιεχομένου χειμερινών μαθημάτων 
 

ii) Διδακτικό προσωπικό μαθήματος 

Στην εικόνα 6α παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας του διδακτικού 

προσωπικού των 39 αξιολογηθέντων μαθημάτων, στην εικόνα 6β παρουσιάζεται η 

βαθμολογία ως συνάρτηση του αριθμού των αξιολογήσεων που έλαβε το κάθε 

μάθημα ενώ στην εικόνα 6γ ως συνάρτηση του ποσοστού συμμετοχής. 

 

  

Εικόνα 6: (α) Κατανομή βαθμολογίας διδακτικού προσωπικού μαθημάτων, (β) 
βαθμολογία ως συνάρτηση του αριθμού των αξιολογήσεων, (γ) βαθμολογία ως 
συνάρτηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων που συμμετείχαν 

(α) 

(β) (γ) 
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Οι γενικές παρατηρήσεις δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που αναφέρθηκαν στο 

σχολιασμό βαθμολογίας περιεχομένου. Από τα 6 μαθήματα, το διδακτικό προσωπικό 

των οποίων βαθμολογείται με βαθμό μικρότερο του 60, τα 4 έχουν στατιστικά μη 

αξιόπιστο αριθμό αξιολογήσεων, όπως και τα 3 από τα 5 που έχουν βαθμολογηθεί με 

άριστα. Η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού βαθμολογείται με βαθμούς 

μεταξύ 70 και 80. Υπάρχει σχετικά υψηλή συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας 

περιεχομένου μαθήματος και διδακτικού προσωπικού. Κατά κανόνα μαθήματα στα 

οποία βαθμολογείται ανεπαρκώς το περιεχόμενο ταυτίζονται με τα μαθήματα των 

οποίων το διδακτικό προσωπικό λαμβάνει επίσης χαμηλές βαθμολογίες.  

Τα θηκογράμματα της διαχρονικής εξέλιξης της βαθμολογίας του διδακτικού 

προσωπικού παρουσιάζονται στην εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7:  Διαχρονική εξέλιξη βαθμολογίας διδακτικού προσωπικού χειμερινών 
μαθημάτων 

Και εδώ παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα, παρόλο που το 2021-22 διαφαίνεται 

μια μείωση της διαμέσου σε σχέση με το 2020-21 από 79.19 σε 74.78. Θετική είναι η 

αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι ελάχιστες βαθμολογίες. 

iii) Συνολική ποιότητα μαθήματος 

Στην εικόνα 8α παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας του γενικού 

συνδυαστικού δείκτη της ποιότητας μαθήματος των 39 αξιολογηθέντων μαθημάτων,  

στην εικόνα 8β παρουσιάζεται η βαθμολογία ως συνάρτηση του αριθμού των 

αξιολογήσεων που έλαβε το κάθε μάθημα ενώ στην 8γ ως συνάρτηση του ποσοστού 

συμμετοχής. 

Υπάρχει ένας σχετικά μικρός αριθμός μαθημάτων (~4-5 στα 39 αξιολογηθέντα), που 

σύμφωνα παρουσιάζει χαμηλή ποιότητα, όπως για παράδειγμα βαθμολογία 

μικρότερη του 60 με καλή συμμετοχή. Η προφανής σύσταση στο διδακτικό 

προσωπικό αυτών των μαθημάτων είναι να εντοπίσουν τα αίτια και να προβούν στη 

λήψη διορθωτικών μέτρων.  
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Εικόνα 8: (α) Κατανομή βαθμολογίας γενικού δείκτη ποιότητας μαθημάτων, (β) 
βαθμολογία ως συνάρτηση του αριθμού των αξιολογήσεων, (γ) βαθμολογία ως 
συνάρτηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων που συμμετείχαν 

 

H διαχρονική εξέλιξη του γενικού δείκτη ποιότητας παρουσιάζεται στην εικόνα 9. 

 

Εικόνα 9:  Διαχρονική εξέλιξη γενικού δείκτη ποιότητας μαθημάτων 

Δεν μπορεί να γίνει λόγος για κάποια διαφαινόμενη βελτίωση ή επιδείνωση της 

κατάστασης. Η διάμεσος παρουσιάζει μια υποχώρηση σε σχέση με το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022 από 74.22 σε 69.7. Και εδώ, θετικό στοιχείο αποτελεί η συνεχής 

αύξηση των ελάχιστων βαθμολογιών. 

Συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων από την ΟΜΕΑ έδειξε οτι τα μαθήματα που 

σε μια εξαμηνιαία αξιολόγηση εμπίπτουν στην «ανεπαρκή» περιοχή συχνά 

εναλλάσσονται. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη πως συγκυριακοί παράγοντες 

οδήγησαν στην αρνητική αξιολόγηση από τους φοιτητές. Είναι σίγουρο οτι σε αυτές 

(α) 

(β) (γ) 



Αξιολογήσεις Φοιτητών  Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2021-22 
 

τις περιπτώσεις, οι διδάσκοντες είναι σε θέση να προσδιορίσουν εύκολα αυτούς τους 

παράγοντες και να ενεργήσουν ανάλογα. Στον αντίποδα αυτής της παρατήρησης 

υπάρχουν μαθήματα (μεταξύ των οποίων και κορμού), τα οποία διαχρονικά 

βρίσκονται σταθερά εντός ή ακριβώς στα όρια του τελευταίου τεταρτημορίου 

(δηλαδή τουλάχιστον το 75% των μαθημάτων έχει σταθερά καλύτερες βαθμολογίες 

ποιότητας). Συνιστάται εμφατικά στο διδακτικό προσωπικό αυτών των μαθημάτων 

να συζητήσει σε βάθος την κατάσταση και να λάβει αποφάσεις που θα βελτιώσουν 

το δείκτη ποιότητας του μαθήματος.    

 

Σχόλια Μαθημάτων 

Σε ένα αριθμό ~15 μαθημάτων οι γραπτές παρατηρήσεις των φοιτητών 

περιλαμβάνουν μόνο θετικά ή, σπανιότερα, ουδέτερα σχόλια χωρίς κριτική και 

προτάσεις για βελτίωση. Η στάση τους δείχνει απόλυτη ικανοποίηση. Οι 

παρατηρήσεις των φοιτητών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους 

γενικούς άξονες: 

i) μεγάλη ύλη, η οποία καλύπτεται γρήγορα και δε γίνεται κατανοητή από τους 

φοιτητές 

ii) Υλικό μαθήματος, το οποίο είναι ανοργάνωτο, χαμηλής ποιότητας και χωρίς δομή 

iii) Aναντιστοιχία μεταξύ αυτών που διδάσκονται στην τάξη (ή περιλαμβάνονται σε 

βιβλίο/σημειώσεις) και αυτών που ζητούνται στις εξετάσεις ή στις εργασίες. Γίνεται 

επίσης λόγος για ανεπαρκή καθοδήγηση. 

iv) Ισομερής κατανομή βαθμολογία ομάδας, η οποία δεν αντανακλά στο διαφορετικό 

κόπο των μελών της ομάδας με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι αδιάφοροι και να 

αδικούνται οι επιμελείς φοιτητές.  

v) Σε συγκεκριμένες επιπτώσεις, οι φοιτητές θεωρούν το περιεχόμενο του μαθήματος 

αναχρονιστικό και μη ενημερωμένο σε σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις επί του 

θέματος. 

vi) Eπίσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι φοιτητές αναφέρουν οτι υπάρχει ένα 

κλίμα υπερβολικής αυστηρότητας και πειθαρχίας και ταυτόχρονα μια 

ειρωνική/απαξιωτική συμπεριφορά του διδακτικού προσωπικού προς αυτούς.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από μία, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 

όπου υπάρχει συνδιδασκαλία μαθήματος οι φοιτητές αναφέρουν την απουσία 

συντονισμού μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού πράγμα που οδηγεί σε 

μεγάλες δυσκολίες τόσο στην παρακολούθησή του όσο και στην προετοιμασία για 

τις εξετάσεις. 
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Σχόλια Διδασκόντων 

Τα κριτικά σχόλια των φοιτητών στο διδακτικό προσωπικό δεν διαφοροποιούνται 

σημαντικά από αυτά προηγούμενων εξαμήνων και αφορούν κυρίως: 

i) στην έλλειψη μεταδοτικότητας είτε λόγω αγχώδους, γρήγορης και ασαφούς 

κάλυψης εννοιών είτε λόγω αδυναμίας διέγερσης ενδιαφέροντος λόγω μονότονης 

ή/και χαμηλόφωνης ομιλίας χωρίς χρωματισμούς. 

ii) Στο ότι οι φοιτητές θεωρούν αρκετά μέλη διδακτικού προσωπικού «μη προσιτά» 

και διστάζουν να τα πλησιάσουν για ερωτήσεις κλπ..  

 

Συμπεράσματα 

Οι «μακροσκοπικοί» δείκτες του Τμήματος που αφορούν στην ποιότητα 

περιεχομένου μαθημάτων και διδακτικού προσωπικού παρουσιάζουν κατά την 

τελευταία τριετία μια σταθερότητα (σε ικανοποιητικά επίπεδα). Θα μπορούσε να 

ειπωθεί οτι το Τμήμα, ως σύνολο, βαθμολογείται από τους φοιτητές με 7.0-7.5. 

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός οτι παρατηρείται μια αυξητική τάση στις 

ελάχιστες βαθμολογίες. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη πως καταβάλλεται 

προσπάθεια βελτίωσης. 

Λεπτομερέστερη επισκόπηση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει έναν σχετικά μικρό 

αριθμό μαθημάτων, ο γενικός δείκτης ποιότητας των οποίων επιδέχεται βελτίωση. 

Αυτονόητα οι διδάσκοντες θα πρέπει να προβούν σε ανάλυση των αιτιών και λήψη 

μέτρων ώστε να αποφευχθεί επανάληψη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 

 

Προτάσεις ΟΜ.Ε.Α 

Οι γενικές προτάσεις ΟΜ.Ε.Α. παραμένουν λίγο πολύ ίδιες με αυτές που 

αναφέρθηκαν στην έκθεση του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.  

Συνίσταται εμφατικά τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να επισκοπήσουν τους 

δείκτες ποιότητας των μαθημάτων τους και τα αντίστοιχα εκατοστημόρια κατά την 

τελευταία τριετία. Συνεχείς χαμηλές βαθμολογίες (π.χ. Q<=60, E<25) ιδιαίτερα σε 

μαθήματα κορμού που θεωρούνται σημαντικά, υποδηλώνουν σοβαρό πρόβλημα 

στην ποιότητα του μαθήματος και θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα για τη 

βελτίωσή τους. Επίσης, πρέπει να μηδενιστούν τα περιστατικά μειωτικής ή 

γενικότερα μη αποδεκτής συμπεριφοράς Οι παραπάνω συστάσεις πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη καθώς στηρίζονται σε καταγεγραμμένες περιπτώσεις.  

 




