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ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2017-18, 2018-19 & 2019-20 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

                                                                                     ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.01 
Αναλογία του αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών ως προς τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων για απόκτηση 
πτυχίου 

6,67 6,86 6,86 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.02 
Ποσοστό του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου ως προς τον 
αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

48,00% 41,18 % 46,67 % 

Δ4.03 
Ποσοστό του αριθμού των  υποχρεωτικών μαθημάτων ως προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

26,67% 23,53 % 26,67 % 

Δ4.04 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ως προς τον αριθμό  
των προσφερόμενων μαθημάτων. 

73,33% 76,47 % 73,33 % 

Δ4.05 
Ποσοστό του αριθμού των  υποχρεωτικών μαθημάτων κατ’επιλογή ως προς τον 
αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

26,67% 0,00 % 0,00 % 

Δ4.06 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, που έχουν 
κάποιο προαπαιτούμενο μάθημα ως προς τον αριθμό  των προσφερόμενων 
μαθημάτων. 

0,00% 0,00 % 0,00 % 

Δ4.07 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων υπόβαθρου του Προγράμματος 
Σπουδών,  ως προς τον αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

26,67% 23,53 % 26,67 % 

Δ4.08 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, ως προς τον 
αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

73,33% 76,47 % 72,00 % 

Δ4.09 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων Γενικών Γνώσεων, ως προς τον αριθμό  
των προσφερόμενων μαθημάτων. 

12,00% 10,59 % 0,00 % 

Δ4.10 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων,  ως προς τον 
αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

89,33% 77,65 % 1,33 % 

Δ4.11 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων με φροντιστήριο,  ως προς τον αριθμό  
των προσφερόμενων μαθημάτων. 

0,00% 0,00 % 0,00 % 

Δ4.12 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή τα 
εργαστηριακά,  ως προς τον αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

13,33% 11,76 % 13,33 % 

Δ4.13 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων με κλινική άσκηση ή τα κλινικά,  ως προς 
τον αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

0,00% 0,00 % 0,00 % 

Δ4.14 
Ποσοστό του αριθμού των  μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου,  ως προς τον 
αριθμό  των προσφερόμενων μαθημάτων. 

0,00% 0,00 % 0,00 % 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.15 
Ποσοστό του αριθμού των φοιτητών που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση ως 
προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών του ΠΠΣ 

   4,69% 4,07 % 2,90 % 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΠΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.16 
Ποσοστό  του αριθμού των προσφερόμενων  θέσεων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 
ως προς τον αριθμό των προτεινόμενων θέσεων από το Τμήμα. 

166,67% 176,67 % 136,67 % 

Δ4.17 
Ποσοστό του αριθμού των τελικών θέσεων νεοεισερχόμενων φοιτητών ως προς 
τον αριθμό των προτεινόμενων θέσεων από το Τμήμα. 

128,00% 156,00 % 203,33 % 

Δ4.18 
Ποσοστό του αριθμού των νεοεισαχθέντων φοιτητών ως προς το σύνολο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών. 

8,23% 9,83 % 12,57 % 

Δ4.19 
Ποσοστό του αριθμού των κοριτσιών ως προς το σύνολο των  νεοεισαχθέντων 
φοιτητών. 

45,83% 54,70 % 74,10 % 

Δ4.20 
Η μέση τιμή της σειράς προτίμησης στην σειρά δήλωσης Τμημάτων ή 
εισαγωγικών κατευθύνσεων των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων στο 
μηχανογραφικό δελτίο. 

6,00 5,00 3,00 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΠΣ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.21 
Ποσοστό του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών διάρκειας φοίτησης έως ν 
έτη ως προς  το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

30,60% 33,03 % 35,41 % 

Δ4.51 
Ποσοστό του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών  διάρκειας φοίτησης άνω 
του ν έως ν+1 ως προς  το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

8,57% 6,22 % 7,21 % 

Δ4.22 
Ποσοστό του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών  διάρκειας φοίτησης άνω 
του ν+1 έως ν+2 ως προς  το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

6,47% 6,22 % 5,73 % 

Δ4.23 
Ποσοστό του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών σε έτη άνω του ν+2 ως προς  
το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

54,35% 54,54 % 51,65 % 

Δ4.24 
Ποσοστό του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητριών ως προς  το σύνολο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών. 

39,48% 40,46 % 41,71 % 

Δ4.25 
Ποσοστό του αριθμού των αλλοδαπών εγγεγραμμένων φοιτητών ως προς  το 
σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

1,11% 3,66 % 2,02 % 

Δ4.26 
Αναλογία του αριθμού των διαγραμμένων φοιτητών ανά 1000 εγγεγραμμένους 
φοιτητές. 

98,59 50,42 51,94 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΠΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.27 
Ποσοστό του αριθμού των εγγεγραμμένων  φοιτητών  ΑΜΕΑ ως προς  το σύνολο 
των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

0,00% 0,04 % 0,12 % 

Δ4.28 
Ποσοστό του αριθμού των  νεοεισερχόμενων   φοιτητών  ΑΜΕΑ ως προς  το 
σύνολο των  νεοεισερχόμενων φοιτητών. 

0,00% 0,43 % 0,33 % 

Δ4.29 
Ποσοστό του αριθμού των απόφοιτων ΑΜΕΑ ως προς  το σύνολο των 
απόφοιτων. 

0,00% 0,00 % 0,00 % 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.30 
Ποσοστό  του αριθμού των εξερχομένων φοιτητών  ERASMUS ως προς το  σύνολο 
των εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΠΠΣ. 

0,34% 0,17 % 0,12 % 

Δ4.31 
Ποσοστό  των εξερχομένων φοιτητών  ERASMUS ως προς το άθροισμα του 
αριθμού των εξερχομένων και του αριθμού των εισερχομένων φοιτητών  
ERASMUS. 

80,00% 100,00 % 37,50 % 

Δ4.32 
Ποσοστό του αριθμού  των εξερχόμενων φοιτητριών  ERASMUS ως προς  το 
σύνολο των εξερχόμενων φοιτητών  ERASMUS (αγόρια και κορίτσια). 

62,50% 100,00 % 66,67 % 

Δ4.33 
Ποσοστό του αριθμού  των εισερχόμενων φοιτητριών  ERASMUS ως προς  το 
σύνολο των εισερχόμενων φοιτητών  ERASMUS (αγόρια και κορίτσια). 

0,00%  % 80,00 % 

Δ4.34 
Ποσοστό των εξερχομένων φοιτητών  ERASMUS ως προς το σύνολο των ενεργών 
φοιτητών. 

0,75% 0,37 % 0,26 % 

Δ4.35 
Αναλογία  των εισερχομένων φοιτητών  ERASMUS  προς το σύνολο των ενεργών 
φοιτητών, επί 100. 

0,19% 0,00 % 0,43 % 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΠΣ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.36 
Ποσοστό των αποφοίτων με κανονική διάρκεια σπουδών ως προς το σύνολο των 
αποφοίτων. 

2,00% 4,44 % 1,25 % 

Δ4.37 
Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών με κανονική διάρκεια σπουδών ως προς το 
σύνολο των αποφοίτων με κανονική διάρκεια σπουδών. 

0,00% 33,33 % 0,00 % 

Δ4.38 
Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια σπουδών  ν+1 έτη ως προς το σύνολο των 
αποφοίτων. 

24,00% 8,89 % 11,25 % 

Δ4.39 
Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών με διάρκεια σπουδών  ν+1 έτη ως προς το 
σύνολο των αποφοίτων με διάρκεια σπουδών ν+1 έτη. 

55,56% 50,00 % 66,67 % 

Δ4.40 
Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια σπουδών  ν+2 έτη ως προς το σύνολο των 
αποφοίτων. 

25,33% 31,11 % 16,25 % 

Δ4.41 
Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών με διάρκεια σπουδών  ν+2 έτη ως προς το 
σύνολο των αποφοίτων με διάρκεια σπουδών ν+2 έτη. 

57,89% 76,19 % 61,54 % 

Δ4.42 
Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+2 έτη ως προς το 
σύνολο των αποφοίτων. 

48,67% 55,56 % 71,25 % 

Δ4.43 
Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+2 έτη ως 
προς το σύνολο των αποφοίτων με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+2 έτη. 

42,47% 44,00 % 56,14 % 
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΠΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.44 
Ποσοστό των αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω ως προς το σύνολο 
των αποφοίτων. 

1,33% 1,48 % 1,25 % 

Δ4.45 
Ποσοστό των αποφοίτων  γυναικών με βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω ως προς 
το σύνολο των αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω. 

0,00% 0,00 % 0,00 % 

Δ4.46-211 Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου των αποφοίτων. 6,05 6,14 6,18 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ4.47 Αναλογία  εγγεγραμμένων φοιτητών προς τα τακτικά μέλη ΔΕΠ του ΠΠΣ. 116,65 103,48 121,30 

Δ4.48 
Αναλογία  ενεργών εγγεγραμμένων φοιτητών  (με διάρκεια σπουδών έως ν+2 
έτη) προς τα τακτικά μέλη ΔΕΠ του ΠΠΣ. 

53,25 47,04 58,65 

Δ4.49 
Ποσοστό των  διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ως προς το σύνολο 
των διδασκόντων του ΠΠΣ. 

8,82% 9,09 % 7,69 % 

Δ4.50 
Ποσοστό των  διδασκόντων –εξωτερικών συνεργατών ως προς το σύνολο των 
διδασκόντων του ΠΠΣ. 

32,35% 21,21 % 15,38 % 

 


