
 

 

Χειμερινό 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 α΄ εξάμηνο του 2009-10, διδάχτηκαν συνολικά 238 μαθήματα 

σε όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, εκ των οποίων τα 197 

συμπεριελάμβαναν και εργαστηριακό μέρος. 

 

Από τα 238 θεωρητικά μαθήματα αξιολογήθηκαν τα 173, ενώ 

από τα 197 εργαστηριακά μαθήματα αξιολογήθηκαν τα 137. 

α' εξάμηνο 2009-10

197

238

137

173

0

50

100

150

200

250
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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 14113 και 10857 στη Θεωρία και στο Εργαστήριο 

αντίστοιχα. 

 

Ο μέγιστος αριθμός των ερωτηματολογίων που θα μπορούσαν να 

συγκεντρωθούν στη θεωρία ήταν 11847 και στα 173 μαθήματα 

που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Από αυτά τελικά 

συγκεντρώθηκαν 2557. 

 

Ο αντίστοιχος μέγιστος αριθμός στο εργαστήριο ήταν 8764 για 

137 μαθήματα που συμμετείχαν στην αξιολόγηση και 

συγκεντρώθηκαν τελικά 4131. 
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Το ποσοστό των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν ήταν 72,69% 

στη θεωρία και 69,54% στο εργαστήριο. 

 

Το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση 

ήταν 21,58% στη θεωρία και 47,14% στο εργαστήριο για τον 

αριθμό των μαθημάτων μόνο, που αξιολογήθηκαν. 

 

Αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εγγραφών στο σύνολο των 

διδαχθέντων μαθημάτων (238 θεωρίες και 197 εργαστήρια) τότε 

το  ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση 

μειώνεται σε 18,12% στη Θεωρία και 38,05% στο εργαστήριο 
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Ποσοστό μαθημάτων που αξιολογήθηκαν  Β/A

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

 
 


