
Η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων γίνεται
από την ΜΟ.ΔΙ.Π, που αποτελεί ένα
συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Α.Π.Θ.

Οι δείκτες ποιότητας που προκύπτουν από την
ανάλυση κριτηρίων της Α.ΔΙ.Π. υπολογίζονται
αυτόματα από τις απαντήσεις των μελών του
Ιδρύματος στα απογραφικά δελτία που θα
συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν μέσω
του Σ.Δ.Π.

Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται μέσω αναφορών
με τρόπο τέτοιο ώστε να τους διευκολύνει
τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τις ΟΜ.Ε.Α. στην εξαγωγή
συμπερασμάτων για τη σύνταξη των εκθέσεων
αξιολόγησης των ακαδημαϊκών τους μονάδων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στον ιστότοπο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

https://qa.auth.gr/el

https://qa.auth.gr/el


Ν: Συνολικός αριθμός 
μαθημάτων/φοιτητών/ερωτηματολογίων

n: μέγεθος δείγματος

%: ποσοστό επί τοις εκατό



n: ο συνολικός αριθμός των απαντήσεων 
A: δεν αφορά το μάθημα
0: πολύ αρνητικά
25: αρνητικά
50: ουδέτερα
75: θετικά 
100: πολύ θετικά
Δ: δεν γνωρίζω
Μ.Ο.: μέσος όρος
Τ.Α.: τυπική απόκλιση 

Στον πίνακα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των φοιτητών αξιολογεί πολύ θετικά το
μάθημα (27.8%) και το διδακτικό προσωπικό (43.3%), τον εαυτό του πολύ
αρνητικά (31.5%), ενώ η συνολική γνώμη των φοιτητών για τις παραπάνω
ενότητες είναι πολύ θετική (46.4%).



Στο θηκόγραμμα, όπως και στον προηγούμενο πίνακα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των φοιτητών αξιολογεί
πολύ θετικά το μάθημα (27.8%) και το διδακτικό προσωπικό (43.3%), τον εαυτό του πολύ αρνητικά (31.5%),
ενώ η συνολική γνώμη των φοιτητών για τις παραπάνω ενότητες είναι πολύ θετική (46.4%).



n: ο συνολικός 
αριθμός των 
απαντήσεων 
A: δεν αφορά το 
μάθημα
0: πολύ αρνητικά
25: αρνητικά

50: ουδέτερα
75: θετικά 
100: πολύ θετικά
Δ: δεν γνωρίζω
Μ.Ο.: μέσος όρος
Τ.Α.: τυπική 
απόκλιση 

Στους πίνακες γίνεται ανάλυση των ερωτήσεων αξιολόγησης αναφορά με το
μάθημα και το διδακτικό προσωπικό.



n: ο συνολικός 
αριθμός των 
απαντήσεων 
A: δεν αφορά το 
μάθημα
0: πολύ αρνητικά
25: αρνητικά

50: ουδέτερα
75: θετικά 
100: πολύ θετικά
Δ: δεν γνωρίζω
Μ.Ο.: μέσος όρος
Τ.Α.: τυπική 
απόκλιση 

Στους πίνακες γίνεται ανάλυση των ερωτήσεων αξιολόγησης αναφορά
την επίδοση του φοιτητή και την συνολική γνώμη των φοιτητών για τις
παραπάνω ενότητες.



0-10: 1 συχνότητα
10-20: 0
20-30: 3
30-40: 3
40-50: 2

50-60: 3
60-70: 17
70-80: 26
80-90: 48
90-100: 18


