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Κριτήρια Εσωτερικής Αξιολόγησης
(Ακ. Έτος 2018-2019)
Στρατηγική Ποιότητας
1. Πολιτική Ποιότητας
2. Στοχοθεσία Ποιότητας
3. Σχεδιασμός ΠΠΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές
4. Τελευταία αναμόρφωση του ΠΠΣ

2016-2017

Εκπαιδευτική Διαδικασία
5. Διάρκεια προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ)*
6. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών*
7. Αριθμός φοιτητών σε κανονική διάρκεια σπουδών ανά μέλος ΔΕΠ
8. Αριθμός φοιτητών σε κανονική διάρκεια σπουδών ανά μέλος ΛΠ (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ)
9. Ποσοστό συμμετοχής στις εξετάσεις
10. Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις
11. Δείκτης Ποιότητας Μαθημάτων*
12. Δείκτης Ποιότητας Διδασκόντων*
13. Εισερχόμενοι φοιτητές*
14. Απόφοιτοι*
15. Απόφοιτοι / Εισερχόμενοι*
16. Ποσοστό αποφοίτων σε κανονικά έτη σπουδών
17. Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων
18. Μέσος βαθμός πτυχίου αποφοίτων
19. Αποτίμηση Προγράμματος Σπουδών

5
885
17,38
45,2
62,90%
64,39%
61,3
63,9
113
56
0,50
12,50%
6,49
7,32
ΝΑ

Ερευνητική Διαδικασία
20. Αριθμός μελών ΔΕΠ σε διεθνή όργανα διοίκησης*
21. Αριθμός δημοσιεύσεων ανά Καθηγητή*
22. Αριθμός ετεροαναφορών ανά Καθηγητή*
23. Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ (2019)*
24. Αριθμός συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ερευνητικά προγράμματα (2019)*

4
41
130
6
5

Διεθνοποίηση
25. Αριθμός Αλλοδαπών Φοιτητών*
26. Ποσοστό Αλλοδαπών Φοιτητών*
27. Αριθμός Εισερχόμενων Φοιτητών Ανταλλαγής*
28. Αριθμός Εξερχόμενων Φοιτητών Ανταλλαγής *
29. Αριθμός Ευρωπαϊκών Συμφωνιών συνεργασίας*
30. Αριθμός Διεθνών Συμφωνιών συνεργασίας*

62
7,01%
5
3
13
22

Εξωτερική Αξιολόγηση
31. Αριθμός συστάσεων για το ΠΠΣ που υιοθετήθηκαν
32. Κατά προσέγγιση ποσοστό συνολικών συστάσεων που υιοθετήθηκαν

6/14
45%

* Ν.4653
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Εκπαιδευτική Διαδικασία
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Το Τμήμα κατά το ακ. έτος 2018-2019 είχε εγγεγραμμένους 885 προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες
αριθμός που το κατατάσσει στην 35η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ και στην 6η μεταξύ των
Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών/φοιτητριών
αυξάνεται γραμμικά από το 2014-2015 και μετά.
Η αναλογία φοιτητών σε κανονική διάρκεια σπουδών ανά μέλος ΔΕΠ για το ακ. έτος 2018-2019 ήταν
17,4:1 και αυτή το κατατάσσει στην 10η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ (5,26-60,59) και στη 2η
θέση μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (16,7-29,9).
Η αναλογία φοιτητών/φοιτητριών σε κανονική διάρκεια σπουδών ανά μέλος λοιπού προσωπικού
(ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) για το ακ. έτος 2018-2019 ήταν 45,2:1 και αυτή το κατατάσσει στην 17η θέση μεταξύ
των Τμημάτων του ΑΠΘ (14,6-327,5) και στην 4η θέση μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
(31,3-176,3).
Το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών στις εξετάσεις κατά το ακ. έτος 2018-2019 ήταν
62,9% και αυτό το κατατάσσει στην 10η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ (81,7-41,7) και στην 4η
θέση μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (70,8-54,0).
Το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών/φοιτητριών στις εξετάσεις κατά το ακ. έτος 2018-2019 ήταν 64,4%
και αυτό το κατατάσσει στην 40η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ (94,7-61,4) και στην 41η θέση
μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (93,0-64,4).
Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των
μαθημάτων του από το 2011-2012 και η συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών κυμαίνεται μεταξύ 1423%. Για το ακ. έτος 2018-2019 η τιμή του δείκτη ποιότητας μαθημάτων (QΜ=61,3) και η τιμή του δείκτη
ποιότητας διδασκόντων (QΔ=63,9) το κατατάσσει 41ο μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ και είναι στο ίδιο
εύρος τιμών με τα υπόλοιπα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.
Στο ακ. έτος 2018-2019 το Τμήμα δέχθηκε 113 νέους φοιτητές και φοιτήτριες που το κατατάσσουν στην
36η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ (552-80) και στην 7η θέση μεταξύ των Τμημάτων της
Πολυτεχνικής Σχολής (321-113).
Οι απόφοιτοι του Τμήματος το ακ. έτος 2018-2019 ήταν 56 και αυτοί το κατατάσσουν 36ο μεταξύ των
Τμημάτων του ΑΠΘ (481-27) και 7ο μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (214-56).
Η αναλογία απόφοιτων / εισερχομένων για το ακ. έτος 2018-2019 ήταν 0,50 που το κατατάσσει στην
31η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ (1,17-0,26) και στην 7η θέση μεταξύ των Τμημάτων της
Πολυτεχνικής Σχολής μαζί με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (0,86-0,50).
Το ποσοστό των πτυχιούχων του Τμήματος σε κανονικά έτη σπουδών ανέρχεται σε 12,5%, και το
κατατάσσει 32ο μεταξύ των Τμημάτων του Ιδρύματος (79,1-2,1%) και 5ο μεταξύ των Τμημάτων της
Πολυτεχνικής Σχολής (27,9%-8,3%).
Η μέση διάρκεια σπουδών των αποφοίτων του ακ. έτους 2018-2019 ήταν 6,5 έτη και το κατατάσσει
στην 9η θέση μεταξύ των 16 Τμημάτων πενταετούς φοίτησης (5,6-7,4) και 4ο μεταξύ των Τμημάτων της
Πολυτεχνικής Σχολής (6,2-7,2).
Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Τμήματος για το ακ. έτος 2018-2019 ήταν 7,32 και το
κατατάσσει στην 26η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ (8,68-6,84) και στην 7η θέση μεταξύ των
Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (8,65-7,32).
Παρότι από το 2015-2016 υπάρχει ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών το οποίο συμπληρώνεται
από τους φοιτητές/φοιτήτριες που ολοκληρώνουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, μέχρι σήμερα
αυτό δεν έχει υποβληθεί από κανέναν απόφοιτο του Τμήματος.

Ερευνητική Διαδικασία
1.
2.
3.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ 4 μέλη του Τμήματος (15%) έχουν ή είχαν θέση σε διεθνείς
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες.
Ο αριθμός των καταχωρημένων δημοσιεύσεων στο Ιδρυματικό Καταθετήριο ανά μέλος ΔΕΠ είναι 41.
Ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ στη βιβλιογραφική βάση Scopus είναι 24,5 και ο αριθμός
των ετεροαναφορών 130.
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4.

Το Τμήμα έχει συμμετοχή σε 6 ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ ενώ έχει συντονιστικό ρόλο σε 5
διϊδρυματικά ερευνητικά προγράμματα.

Διεθνοποίηση
1.

2.
3.
4.

Ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών/φοιτητριών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Κατά
το 2018-2019 το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών/φοιτητριών ήταν 7,01% και το Τμήμα σε αυτό το
δείκτη βρίσκεται στην 9η θέση μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ. Οι αλλοδαποί φοιτητές/φοιτήτριες
προέρχονται από 8 χώρες: Κύπρος (51), Ιορδανία (3), Ιράκ (2) και από ένα/μια Αλβανία, Γεωργία, Δυτική
Όχθη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία.
Ο αριθμός των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών/φοιτητριών την τελευταία δεκαετία είναι 10
ή λιγότεροι ετησίως. Για το 2018-2019 τα ποσοστό των φοιτητών ανταλλαγής ήταν 0,6% εισερχόμενοι
και 0,3% εξερχόμενοι.
Επτά μαθήματα του Τμήματος προσφέρονται για διδασκαλία και σε άλλη γλώσσα.
Το Τμήμα έχει 13 συμφωνίες συνεργασίας με ευρωπαϊκές χώρες και 22 με χώρες εκτός ευρωπαϊκής
ένωσης. Αυτές το κατατάσσουν στη 34η μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ σε αριθμό ευρωπαϊκών
συνεργασιών (6-124) και στη 35η θέση σε αριθμό διεθνών (8-94).

Κατάσταση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
Στην παρούσα Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος (με χρονικό ορίζοντα 31/12/21) έχουν
συμπεριληφθεί ποικίλες δράσεις για την αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων που εντοπίστηκαν στο
πλαίσιο των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Προτάσεις για βελτίωση
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Συνιστάται μεγάλη προσπάθεια για αύξησης της διαχρονικά χαμηλής συμμετοχής των
φοιτητών/φοιτητριών στην αξιολόγηση των μαθημάτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει και τα
αποτελέσματά της.
Επιπρόσθετα συνιστάται η ανάληψη επιπλέον δράσεων για βελτίωση των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης από τους φοιτητές/φοιτήτριες.
Συνιστάται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών να καταστεί υποχρεωτική για
τη λήψη πτυχίου.
Συνιστάται η συγκέντρωση και καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ των author id όλων
των μελών του Τμήματος (ενεργά και αφυπηρετήσαντα) που έχουν λογαριασμό σε βιβλιογραφικές
βάσεις δεδομένων (Scopus, Google Scholar, Researcher ID και OrcID).
Συνιστάται η ανάληψη δράσεων για ενίσχυση της κινητικότητας εισερχόμενων και εξερχόμενων
φοιτητών/φοιτητριών. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η αύξηση του αριθμού των μαθημάτων
που προσφέρονται για διδασκαλία σε ξένη γλώσσα.
Συνιστάται επίσης να γίνει προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των συνεργασιών του Τμήματος, τόσο με
ευρωπαϊκές χώρες όσο και άλλες χώρες.
Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
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