
∆ΕΙΚΤΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.  ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ Π. Π. Σ:  
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
(ή περιγραφή) 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
1998 

 
2001 

 
2003 

 
2005 

Αριθµός ενεργών φοιτητών  Πλήθος ατόµων 532 515 520 525 

Αριθµός ενεργών φοιτητριών Πλήθος ατόµων 335 301 310 315 

Αριθµός αποφοιτούντων 
προπτυχιακών φοιτητών  Πλήθος ατόµων 114 116 117 119 

Ποσοστό αποφοιτούντων 
προπτυχιακών φοιτητών ως 
ποσοστό επί των ενεργών 

φοιτητών  

Ποσοστό (%) 13,1 14,2 14,1 14,2 

Μέσος χρόνος µέχρι την 
αποφοίτηση  Έτη 6,53 6,25 6,50 6,45 

Αριθµός ξένων φοιτητών 
(συµπεριλαµβανοµένων και των 
οµογενών, για πλήρη φοίτηση). 

Πλήθος ατόµων 19 51 20 20 

Αριθµός λιµναζόντων φοιτητών 
(πέντε τελευταία χρόνια). Πλήθος ατόµων 250 259 255 250 

Αριθµός µαθηµάτων που 
χρησιµοποιούν νέους τρόπους  και 

µέσα παροχής διδασκαλίας 
Πλήθος µαθηµάτων 0 15 20 25 



 
 

2.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ή / και ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
 

 Αναφορά στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΜΠ (ΦΕΚ 1098/5-9-2000) προβλέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών ως εξής: 

 
o Συλλογή στατιστικών στοιχείων των εξετάσεων των µαθηµάτων (ερωτηµατολόγια) – όπως περιγράφεται 

στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΜΠ. 
o Ανάλυση των απαντήσεων σε ερωτηµατολόγια  που συµπληρώνουν όλοι οι σπουδαστές για κάθε µάθηµα 

και µε τα οποία αποτιµούν, µεταξύ άλλων, και το περιεχόµενο του µαθήµατος, τα συγγράµµατα  και τις 
σηµειώσεις που διανέµονται για το µάθηµα, την προετοιµασία και τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος και 
άλλα σχετικά στοιχεία. 

o Επεξεργασία και αρχειοθέτηση ερωτηµατολογίων από τη ∆/νση Σπουδών του ΕΜΠ κεντρικά. 
 

 Συµµετοχή των εκπροσώπων των σπουδαστών, οι οποίοι αποτελούν  τον τελικό αποδέκτη της παρεχόµενης 
γνώσης, στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής. 

 
 Αξιοποίηση πληροφοριών από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. 

 
 Η Σχολή κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του αναµορφωµένου προγράµµατος σπουδών θα το αποτιµήσει συνολικά 

εντοπίζοντας τις αδυναµίες και τα κενά του & τα θετικά του στοιχεία, µε βάση και την εµπειρία από τη διδασκαλία 
των µελών ∆ΕΠ της Σχολής και τις παρατηρήσεις των φοιτητών και θα προχωρήσει σε βελτιώσεις «κατά τόπους» 
όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 
 Η Οµάδα έργου θα προβεί στη τελική έκθεση αποτίµησης του αναµορφωµένου ΠΠΣ αφού συλλέξει και 

επεξεργαστεί τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα των επιµέρους αποτιµήσεων. 
 

 Ποσοτικοποίηση των στόχων απόδοσης του έργου (σύµφωνα µε το κριτήριο ΣΤ1 της πρόσκλησης), µέσω δεικτών 
εκροών όπως (αρ. φοιτ. Που χρησιµοποιούν Η/Υ, αρ. φοιτητών/τριών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο). 

 
 Χρήση µελέτης Γραφείου ∆ιασύνδεσης, η οποία θα επικαιροποιηθεί το 2003 και στην οποία θα µπορούσαµε να 

εντάξουµε στοιχεία που αφορούν: 
 

o Ικανοποίηση των αποφοίτων από το ΠΠΣ. 
o Ικανοποίηση των εργοδοτών από το ΠΠΣ. 
o Μέση χρονική διάρκεια µέχρι την 1η απασχόληση. 
o Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας (ποσοτικά & ποιοτικά). 

 

 
 
 
 
 


