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Αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο) 

 

Το διδακτικό έργο, υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, των προπτυχιακών σπουδών και των 

λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά, συμφώνα με την κειμένη νομοθεσία. 

Η αξιολόγηση από τους φοιτητές/-τριες  του διδακτικού έργου έχει μεγάλη σημασία 

που αντανακλάται στην ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, στο βαθμό 

ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών με τους στόχους της ακαδημαϊκής 

μονάδας, στη λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών και στην ορθολογική 

οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών. Για τους λόγους αυτούς, προβαίνει στην 

παρουσίαση της συνολικής εικόνας των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο). 

Οι φοιτητές αξιολόγησαν το διδακτικό έργο των διδασκόντων (ΔΕΠ, Αποσπασμένοι 

Καθηγητές, ν = 27) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο). Η συμμετοχή στην 

αξιολόγηση παρουσιάζεται στον πίνακα 1.  

 

Συμμετοχή στην αξιολόγηση 

 Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 

Συγκεντρωτικά 715 206 28,8 

1ο Έτος Σπουδών 155 38 24,5 

2ο Έτος Σπουδών 123 61 49,6 

3ο Έτος Σπουδών 130 54 41,5 

4ο Έτος Σπουδών 101 45 44,6 

Μεγαλύτερα Έτη Σπουδών 206 8 3,9 

 

Με βάση το μέσο δείκτη ποιότητας Q (%) έγινε η ανάλυση και η κατάταξη των 

διδασκόντων σε επίπεδα, σύμφωνα με την βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται από 

τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ (100%: Πολύ Καλό, 75%: Ικανοποιητικό, 50%: Μέτριο, 25%: Μη 

Ικανοποιητικό, 0: Απαράδεκτο. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Συνολικά, για όλους τους διδάσκοντες, ο μέσος δείκτης ποιότητας Q για τα δύο 

εξάμηνα ήταν κατά μέσο όρο 76.1%. Ο αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση ήταν ν = 206 κατά μέσο όρο και αξιολογήθηκαν ν = 119 μαθήματα κατά 

μέσο όρο.  

1. Συγκεκριμένα: στην κλίμακα: 100% - >75% : Πολύ Καλό 

Το 63 % των διδασκόντων 

2. Συγκεκριμένα: στην κλίμακα: 75% - >50% : Ικανοποιητικό 

Το 29.6 % των διδασκόντων 

3. Συγκεκριμένα: στην κλίμακα: 50% - > 25% : Μέτριο 

Το 7.4 % των διδασκόντων 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά ο δείκτης ποιότητας Q για τα δύο εξάμηνα 

 

 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές, μας 

δείχνουν μια ικανοποιητική εικόνα, η οποία όμως χρειάζεται βελτιώσεις. Επειδή όμως 

το πλήθος των ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται ανά μάθημα και ανά 

διδάσκοντα δεν είναι ικανό για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, 

χρειάζονται  να γίνουν κάποιες ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των σημείων όπου 

επισημαίνονται τυχόν αδυναμίες με την αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών με 

δική τους βούληση αλλά και ενθάρρυνση, για μια πιο συνολική και 

αντιπροσωπευτική εικόνα του διδακτικού έργου από το εκάστοτε προσωπικό του 

τμήματος.  

 


