
 
 

Eαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-10 
 

Στατιστικά στοιχεία που δείχνουν των αριθμό των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν καθώς και τον αριθμό των φοιτητών που συμμετείχαν 
δίνονται στα παρακάτω γραφήματα. Όλα τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των Τμημάτων του Γ.Π.Α. 
 

Το β΄ εξάμηνο του 2009-10, διδάχτηκαν συνολικά 139 μαθήματα 
σε όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, εκ των οποίων τα 112 
συμπεριελάμβαναν και εργαστηριακό μέρος. 
 
Από τα 139 θεωρητικά μαθήματα αξιολογήθηκαν τα 99, ενώ από 
τα 112 εργαστηριακά μαθήματα αξιολογήθηκαν τα 83. 
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Θεωρία Εργαστήριο

αριθμός μαθημάτων που διδάχτηκαν σε όλα τα Τμήματα  Α
αριθμός μαθημάτων που αξιολογήθηκαν Β

 
Στο ίδιο εξάμηνο ο αριθμός των εγγραφών σε όλα τα μαθήματα  
ανερχόταν σε 11849 και 10175 στη Θεωρία και στο Εργαστήριο 
αντίστοιχα. 
 
Ο μέγιστος αριθμός των ερωτηματολογίων που θα μπορούσαν να 
συγκεντρωθούν στη θεωρία ήταν 9723 και στα 99 μαθήματα που 
συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Από αυτά τελικά 
συγκεντρώθηκαν 1692. 
 
Ο αντίστοιχος μέγιστος αριθμός στο εργαστήριο ήταν 9119 για 
83 μαθήματα που συμμετείχαν στην αξιολόγηση και 
συγκεντρώθηκαν τελικά  4372. 
 

β' εξάμηνο 2009-10

11849

101759723 9584

1692

4372

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Θεωρία Εργαστήριο

αριθμός εγγεγραμμένων
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αριθμός εγγεγραμμένων
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Το ποσοστό των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν ήταν 71,22% 
στη θεωρία και 74,11% στο εργαστήριο. 
 
Το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση 
ήταν 17,40% στη θεωρία και 45,62 στο εργαστήριο για τον 
αριθμό των μαθημάτων μόνο που αξιολογήθηκαν. 
 
Αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εγγραφών στο σύνολο των 
διδαχθέντων μαθημάτων (139 θεωρίες και 112 εργαστήρια) τότε 
το  ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση 
μειώνεται σε 14,28% στη Θεωρία και 42,97% στο εργαστήριο. 
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Ποσοστό μαθημάτων που αξιολογήθηκαν  Β/Α

Ποσοστό φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση (στο σύνολο των
αξιολογηθέντων μαθημάτων)  Ε/Δ
Ποσοστό φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση (στο σύνολο των διδαχθέντων
μαθημάτων)  Ε/Γ

 
 


