
Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Αποτελέσματα

Ερωτηματολόγιο 184577

Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 61
Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 61
Ποσοστό συνόλου: 100.00%
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Ερωτηματολόγιο

Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 61 100.00%  
Όχι (N) 0 0.00%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 0 0.00%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Ερωτηματολόγιο

Ερώτηση: S1. Δεν συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο γιατί:

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

δεν με ενδιαφέρει η αξιολόγηση (S1_1) 0 0.00%  
δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση (S1_2) 0 0.00%  
δεν παρακολούθησα το μάθημα (S1_3) 0 0.00%  
δεν έχω εμπιστοσύνη ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία μου (S1_4) 0 0.00%  
Άλλο 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 61 100.00%  

 Απάντηση
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: A0. Το μάθημα

Ερώτηση: Q0_1: Σας δυσκόλεψε στο συγκεκριμένο μάθημα η αλλαγή από διδασκαλία με
φυσική παρουσία σε διδασκαλία εξ αποστάσεως;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (1) 21 34.43%  
Όχι (2) 34 55.74%  
Έγινε με φυσική παρουσία (3) 1 1.64%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 3 4.92%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: A0. Το μάθημα

Ερώτηση: Q0_2: Είστε ικανοποιημένος/η από την διαδραστική επικοινωνία με τον/την
διδάσκοντα/ διδάσκουσα του μαθήματος; 

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 48 78.69%  
Όχι (N) 7 11.48%  
Καμία απάντηση 3 4.92%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 3 4.92%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: A0. Το μάθημα

Ερώτηση: Q0_3: Είστε ικανοποιημένος/η από το ηλεκτρονικό υλικό του μαθήματος;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 42 68.85%  
Όχι (N) 14 22.95%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 3 4.92%  

                                              σελίδα 6 / 52

/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: A0. Το μάθημα

Ερώτηση: Q0_4: Ήταν ικανοποιητικός ο εξοπλισμός που είχατε; 

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 41 67.21%  
Όχι (N) 10 16.39%  
Καμία απάντηση 7 11.48%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 3 4.92%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: A0. Το μάθημα

Ερώτηση: Q0_5: Τί σύστημα θα προτιμούσατε για τη διδασκαλία;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Φυσική παρουσία (1) 16 26.23%
Εξ αποστάσεως (2) 21 34.43%
Μεικτό σύστημα (συνδυασμός διδασκαλίας με φυσική παρουσία και εξ
αποστάσεως διδασκαλίας) (3)

13 21.31%

Καμία απάντηση 8 13.11%
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 3 4.92%
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: 

Ερώτηση: Q0_6: Αναφέρετε τα κυριότερα προβλήματα που συναντήσατε;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Απάντηση 16 26.23%  
Καμία απάντηση 42 68.85%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 3 4.92%  

 Απάντηση

- Η ύλη είναι παρά πολύ δύσκολη και παρά πολύ μεγάλη για να καταφέρουμε να
την κατανοήσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με την
κατάσταση που επικρατεί 

- Απότομη αύξηση στο φόρτο εργασίας. 
- μεγάλος όγκος ύλης

υπήρξαν προβλήματα σύνδεσης στο μάθημα
- Η ύλη του κάθε μαθήματος είναι μεγάλη και δεν υπάρχουν αρκετά

παραδείγματα για τις ασκήσεις.Για μένα οι λυμένες ασκήσεις και τα
παραδείγματα ήταν πάντοτε κλειδί για την καλύτερη κατανόηση του
μαθήματος. Παρόλ'αυτά ο διδάσκων είναι προσιτός και θα σου απαντήσει σε
οποιαδήποτε απορία. Ένα ακόμα προβληματάκι που παρατήρησα χωρίς να
θέλω να προσβάλλω κανέναν είναι ότι ο διδάσκων χρειάζεται κατα τη γνώμη
μου να διορθώσει την άρθρωση του και να αποφεύγει να κομπιάζει την ώρα που
εξηγεί διότι κάποιες φορές δημιουργείται σύγχυση. Ένα χαρακτηριστικό το
οποίο με απωθούσε από πολλούς καθηγητές μου στο παρελθόν.

-  Αρχικά Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τον τρόπο αξιολογησης!!! Ο τρόπος
αξιολογησης πρέπει να είναι σαφής από την αρχή!! Δεν έχει σημασία πόσα
άτομα παίρνουν το μάθημα για αυτό είναι τα μαθήματα άλλωστε για να τα
δηλώνουμε είτε είναι 100 είτε είναι 500.  Ακόμη και αν Ο τρόπος αξιολογησης
είναι σκληρός. Αρκετά αγαπητός Ο καθηγητής παρόλα αυτά!!! 

- Το κυριότερο πρόβλημα που υπήρχε ήταν η κακή σύνδεση κατά τις
τηλεδιασκέψεις.

- epefte to susthma kollouse arketes fores apo to forto twn mathitwn kai logw ths
allaghs tou tropou tou mathimatos 

- ανεπαρκες υλικο για διαβασμα
- Μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα, η τουλάχιστον οι

ασκήσεις που είχαμε να κάνουμε να είχαν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με αυτές
που μας έλυνε ο καθηγητής! 

- Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισοτερα παραδείγματα ή τουλάχιστον οι
ασκησεις που είχαμε να κανουμε να είχαν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με αυτές
που μας έλυνε ο καθηγητής 

- Μπορούσαν να γίνονται περισσότερα παραδείγματα για καλύτερη κατανοηση
και στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας με τις ασκήσεις που έπρεπε να λυθούν από
εμάς. 

- Σε σύγκριση με άλλους καθηγητές ο κύριος Σμαραγδάκης είναι πολύ προσιτός.
Αναγνωρίζω και εκτιμώ την προσπάθεια που καταβάλλει, ωστόσο κατά τη δική
μου κρίση κάποιες φορές ο τρόπος που παραδίδει τη διάλεξη την καθιστά
δυσνόητη σε εμένα. Επίσης είμαστε ανιμέτωποι με έναν εξαιρετικά μεγάλο
όγκο ύλης ο οποίος απαιτεί περισσότερα λυμένα παραδείγματα. Το τελευταίο
ισχύει για όλα τα μαθήματα.

- Υπήρχε θέμα με τις συνδέσεις Διαδικτύου αρκετά συχνά δυστυχώς 
- Η διάδραση με τον καθηγητή απο την στιγμή που το μάθημα έγινε ασύγχρονο

ήταν ελάχιστη. Χάθηκε κάθε επικοινωνία με ένα απαιτητικό μάθημα
- Δυσκολία στην κατανόηση των πολύπλοκων εννοιών του μαθήματος
- 1)ισως χρειαζόντουσαν πιο πολλές λυμένες ασκήσεις σε βίντεο.2)τα βίντεο να

μην είναι ετοιμες διαφάνειες και να γράφονται εκείνη τη στιγμη για να
ακολουθούμε τον ειρμό και να μην υπάρχει καταιγισμός πληροφοριών,παρά την
πολύ καλή προσπάθεια που έκανε ο καθηγητής μας να λύνει παραδείγματα
εκείνη τη στιγμη
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q1. Το αντικείμενο και οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 2 3.28%  
Λίγο (2) 10 16.39%  
Μέτρια (3) 12 19.67%  
Πολύ (4) 25 40.98%  
Πάρα πολύ (5) 7 11.48%  
Καμία απάντηση 1 1.64%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q2. Οι στόχοι του μαθήματος επιτεύχθηκαν τελικά;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 6 9.84%  
Λίγο (2) 4 6.56%  
Μέτρια (3) 16 26.23%  
Πολύ (4) 20 32.79%  
Πάρα πολύ (5) 6 9.84%  
Καμία απάντηση 5 8.20%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q3. Η ύλη του μαθήματος ήταν σαφώς καθορισμένη;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 1 1.64%  
Λίγο (2) 7 11.48%  
Μέτρια (3) 14 22.95%  
Πολύ (4) 23 37.70%  
Πάρα πολύ (5) 9 14.75%  
Καμία απάντηση 3 4.92%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q4. Τα συνιστώμενα συγγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα (σημειώσεις,
πρόσθετη βιβλιογραφία, κλπ) βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 16 26.23%  
Λίγο (2) 7 11.48%  
Μέτρια (3) 6 9.84%  
Πολύ (4) 9 14.75%  
Πάρα πολύ (5) 5 8.20%  
Καμία απάντηση 14 22.95%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q5. Απαιτήθηκαν γνώσεις από άλλα μαθήματα / σύνδεση με άλλα μαθήματα;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 5 8.20%  
Μέτρια (3) 16 26.23%  
Πολύ (4) 22 36.07%  
Πάρα πολύ (5) 13 21.31%  
Καμία απάντηση 1 1.64%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q6. Πόσο δύσκολο χαρακτηρίζετε το μάθημα;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου δύσκολο (1) 0 0.00%  
Λίγο δύσκολο (2) 0 0.00%  
Μέτρια δύσκολο (3) 6 9.84%  
Πολύ δύσκολο (4) 29 47.54%  
Πάρα πολύ δύσκολο (5) 20 32.79%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q7. Τα κριτήρια βαθμολόγησης και ο τρόπος εξέτασης έγιναν σαφή εξαρχής;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (1) 27 44.26%  
Μερικώς (2) 15 24.59%  
Όχι (3) 11 18.03%  
Καμία απάντηση 4 6.56%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q8. Πώς κρίνετε την καταλληλότητα των χώρων διδασκαλίας του μαθήματος;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Απαράδεκτη (1) 0 0.00%  
Μη ικανοποιητική (2) 4 6.56%  
Μέτρια (3) 8 13.11%  
Ικανοποιητική (4) 11 18.03%  
Πολύ καλή (5) 7 11.48%  
Καμία απάντηση 27 44.26%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  

                                            σελίδα 17 / 52

/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α1. Το μάθημα

Ερώτηση: Q9. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάρτηση του
εκπαιδευτικού υλικού;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (1) 54 88.52%  
Μερικώς (2) 0 0.00%  
Όχι (3) 0 0.00%  
Καμία απάντηση 3 4.92%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 4 6.56%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: A2A. Στο μάθημα υπάρχουν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 48 78.69%  
Όχι (N) 4 6.56%  
Καμία απάντηση 4 6.56%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 5 8.20%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q10. Σας δόθηκε αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση της εργασίας σας;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 1 1.64%  
Μέτρια (3) 6 9.84%  
Πολύ (4) 27 44.26%  
Πάρα πολύ (5) 12 19.67%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 13 21.31%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q11. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 5 8.20%  
Μέτρια (3) 7 11.48%  
Πολύ (4) 17 27.87%  
Πάρα πολύ (5) 19 31.15%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 13 21.31%  
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Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q12. Η συγκεκριμένη εργασία βοήθησε στη κατανόηση του συγκεκριμένου
θέματος;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 1 1.64%  
Λίγο (2) 5 8.20%  
Μέτρια (3) 9 14.75%  
Πολύ (4) 16 26.23%  
Πάρα πολύ (5) 16 26.23%  
Καμία απάντηση 1 1.64%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 13 21.31%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: A2B. Στο μάθημα υπάρχει Φροντιστήριο;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 30 49.18%  
Όχι (N) 15 24.59%  
Καμία απάντηση 11 18.03%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 5 8.20%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q13. Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το φροντιστήριο στην κατανόηση της ύλης;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 3 4.92%  
Λίγο (2) 3 4.92%  
Μέτρια (3) 3 4.92%  
Πολύ (4) 6 9.84%  
Πάρα πολύ (5) 15 24.59%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 31 50.82%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: A2C. Στο μάθημα περιλαμβάνονται Εργαστηριακές Ασκήσεις;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 25 40.98%  
Όχι (N) 19 31.15%  
Καμία απάντηση 12 19.67%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 5 8.20%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q14. Ήταν οργανωμένες με ικανοποιητικό τρόπο;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 2 3.28%  
Μέτρια (3) 10 16.39%  
Πολύ (4) 8 13.11%  
Πάρα πολύ (5) 4 6.56%  
Καμία απάντηση 1 1.64%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 36 59.02%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q15. Πόσο δύσκολες ήταν οι εργαστηριακές ασκήσεις για το έτος τους;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου δύσκολες (1) 0 0.00%  
Λίγο δύσκολες (2) 0 0.00%  
Μέτρια δύσκολες (3) 8 13.11%  
Πολύ δύσκολες (4) 11 18.03%  
Πάρα πολύ δύσκολες (5) 4 6.56%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 36 59.02%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q16. Υπήρχε επαρκής εξήγηση των βασικών αρχών των πειραμάτων /
ασκήσεων;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 4 6.56%  
Λίγο (2) 3 4.92%  
Μέτρια (3) 6 9.84%  
Πολύ (4) 3 4.92%  
Πάρα πολύ (5) 6 9.84%  
Καμία απάντηση 3 4.92%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 36 59.02%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q17. Ήταν επαρκής ο εξοπλισμός για τα πειράματα;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 0 0.00%  
Μέτρια (3) 4 6.56%  
Πολύ (4) 5 8.20%  
Πάρα πολύ (5) 2 3.28%  
Μη εφαρμόσιμο (6) 1 1.64%  
Καμία απάντηση 13 21.31%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 36 59.02%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q18. Λειτουργούσαν ικανοποιητικά τα όργανα του εργαστηρίου;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 0 0.00%  
Μέτρια (3) 3 4.92%  
Πολύ (4) 1 1.64%  
Πάρα πολύ (5) 1 1.64%  
Μη εφαρμόσιμο (6) 1 1.64%  
Καμία απάντηση 19 31.15%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 36 59.02%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q19. Οι χώροι του εργαστηρίου είναι κατάλληλοι;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 1 1.64%  
Μέτρια (3) 1 1.64%  
Πολύ (4) 1 1.64%  
Πάρα πολύ (5) 1 1.64%  
Μη εφαρμόσιμο (6) 2 3.28%  
Καμία απάντηση 19 31.15%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 36 59.02%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: A2D. Το μάθημα είναι Διδακτική Άσκηση;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 0 0.00%  
Όχι (N) 32 52.46%  
Καμία απάντηση 24 39.34%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 5 8.20%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q20. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την αλληλεπίδραση που είχατε με τον/την
υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα της διδακτικής άσκησης;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 0 0.00%  
Μέτρια (3) 0 0.00%  
Πολύ (4) 0 0.00%  
Πάρα πολύ (5) 0 0.00%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 61 100.00%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q21. Πόσο σας βοήθησαν οι εργαστηριακές ασκήσεις να βελτιωθείτε στην
διδακτική άσκηση;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 0 0.00%  
Μέτρια (3) 0 0.00%  
Πολύ (4) 0 0.00%  
Πάρα πολύ (5) 0 0.00%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 61 100.00%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: A2E. Για το μάθημα προτάθηκαν άλλες πηγές πλην του βασικού συγγράμματος;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 16 26.23%  
Όχι (N) 17 27.87%  
Καμία απάντηση 23 37.70%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 5 8.20%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q22. Οι πηγές αυτές ήταν διαθέσιμες στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (1) 2 3.28%  
Μερικώς (2) 3 4.92%  
Όχι (3) 1 1.64%  
Καμία απάντηση 10 16.39%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 45 73.77%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: A2F. Συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος Επικουρικό Διδακτικό
Προσωπικό (μεταπτυχιακοί, Ε.ΔΙ.Π κ.λ.π.);

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Ναι (Y) 3 4.92%  
Όχι (N) 33 54.10%  
Καμία απάντηση 20 32.79%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 5 8.20%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q23. Η συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης ήταν ουσιαστική;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 2 3.28%  
Λίγο (2) 1 1.64%  
Μέτρια (3) 0 0.00%  
Πολύ (4) 0 0.00%  
Πάρα πολύ (5) 0 0.00%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 58 95.08%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Α2. Το μάθημα

Ερώτηση: Q24. Ήταν διαθέσιμο για την απάντηση των ερωτήσεων και αποριών;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 0 0.00%  
Μέτρια (3) 0 0.00%  
Πολύ (4) 1 1.64%  
Πάρα πολύ (5) 2 3.28%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 58 95.08%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: B. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια

Ερώτηση: Q25. Παρακολούθησα τις διαλέξεις σε ποσοστό

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

< 20% (1) 1 1.64%  
20% - 40% (2) 1 1.64%  
40% - 60% (3) 11 18.03%  
60% - 80% (4) 10 16.39%  
80% - 100% (5) 31 50.82%  
Καμία απάντηση 1 1.64%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: B. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια

Ερώτηση: Q26. Αφιέρωσα εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος (ώρες,
εκτός ωρών διδασκαλίας, εργαστηρίου)

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

< 2 (1) 2 3.28%  
2 - 4 (2) 13 21.31%  
4 - 6 (3) 25 40.98%  
6 - 8 (4) 7 11.48%  
> 8 (5) 6 9.84%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: B. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια

Ερώτηση: Q27. Δήλωσα το μάθημα γιατί (έχετε την δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

με ενδιέφερε το θέμα (Q27_1) 38 62.30%
ήταν υποχρεωτικό με βάση το πρόγραμμα σπουδών (Q27_2) 5 8.20%
δεν είχα άλλη επιλογή με βάση τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών
αυτού του εξαμήνου (Q27_3)

13 21.31%

Άλλο 6 9.84%
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%

 Απάντηση

- καλος καθηγητης
- γισ τον καθηγητή
- Πίστευα ότι λόγω του νεαρού της ηλικίας του καθηγητή, θα ήταν πιο

κατανοητό το μάθημα! 
- Ο ίδιος καθηγητής είχε το "προηγούμενο" του και τα εξηγούσε πολύ καλά.
- Με ενδιέφερε το θέμα και εκτιμούσα την ευγένεια του διδάσκοντα 
- ειδική εμφαση πτυχίου
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: B. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια

Ερώτηση: Q28. Φύλο

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Γυναίκα (F) 35 57.38%  
Άνδρας (M) 13 21.31%  
Καμία απάντηση 7 11.48%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: B. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια

Ερώτηση: Q29. Εξάμηνο σπουδών

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

1ο/2ο (1) 0 0.00%  
3ο/4ο (2) 1 1.64%  
5ο/6ο (3) 9 14.75%  
7ο/8ο (4) 10 16.39%  
9ο/10ο (5) 14 22.95%  
11ο/12ο (6) 12 19.67%  
> 12ο (7) 7 11.48%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  

                                            σελίδα 44 / 52

/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Γ. Ο/Η Διδάσκων (-ουσα) Σμαραγδάκης Κωνσταντίνος

Ερώτηση: Q30.1.1. Οργάνωσε καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 5 8.20%  
Μέτρια (3) 9 14.75%  
Πολύ (4) 20 32.79%  
Πάρα πολύ (5) 19 31.15%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Γ. Ο/Η Διδάσκων (-ουσα) Σμαραγδάκης Κωνσταντίνος

Ερώτηση: Q31.1.1. Διέθετε μεταδοτικότητα;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 5 8.20%  
Λίγο (2) 2 3.28%  
Μέτρια (3) 15 24.59%  
Πολύ (4) 22 36.07%  
Πάρα πολύ (5) 9 14.75%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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/admin/survey/sa/view/surveyid/184577


Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ερωτηματολόγιο 184577 'Παραμετρική Στατιστική'

Ομάδα: Γ. Ο/Η Διδάσκων (-ουσα) Σμαραγδάκης Κωνσταντίνος

Ερώτηση: Q32.1.1. Πέτυχε να διεγείρει το ενδιαφέρον και την σκέψη για το αντικείμενο
του μαθήματος;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 6 9.84%  
Λίγο (2) 5 8.20%  
Μέτρια (3) 17 27.87%  
Πολύ (4) 15 24.59%  
Πάρα πολύ (5) 10 16.39%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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Ομάδα: Γ. Ο/Η Διδάσκων (-ουσα) Σμαραγδάκης Κωνσταντίνος

Ερώτηση: Q33.1.1. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα,
έγκαιρη διόρθωση εργασιών και βαθμολόγηση γραπτών, ώρες συνεργασίας με τους

φοιτητές);

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 2 3.28%  
Μέτρια (3) 4 6.56%  
Πολύ (4) 23 37.70%  
Πάρα πολύ (5) 23 37.70%  
Καμία απάντηση 3 4.92%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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Ομάδα: Γ. Ο/Η Διδάσκων (-ουσα) Σμαραγδάκης Κωνσταντίνος

Ερώτηση: Q34.1.1. Ήταν γενικά προσιτός στους φοιτητές;

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Καθόλου (1) 0 0.00%  
Λίγο (2) 2 3.28%  
Μέτρια (3) 3 4.92%  
Πολύ (4) 8 13.11%  
Πάρα πολύ (5) 40 65.57%  
Καμία απάντηση 2 3.28%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 6 9.84%  
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Ομάδα: 

Ερώτηση: Q35. Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την βελτίωση του
μαθήματος/εργαστηρίου:

Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό

Απάντηση 25 40.98%  
Καμία απάντηση 29 47.54%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 7 11.48%  

 Απάντηση

- Η κατανόηση του μάθηματος θα ήταν αποτελεσματικότερη εάν μειωνόταν η
ύλη διότι είναι παρά πολύ μεγάλη και ΠΑΡΑ πολύ δύσκολη , ενώ δεν έχουμε την
δυνατότητα να κάνουμε δια ζώσης τα εργαστήρια αυτό μας δυσκολεύει παρά
πολύ να κατανοήσουμε πλήρως τα ζητούμενα του μαθήματος 

- καλος καθηγητης . 
- Ο φόρτος εργασίας ήταν /είναι εξαντλητικός:

Συγκριτικά με τις διαλέξεις με φυσική παρουσία, όταν και ο εκάστοτε
διδάσκων έγραφε στον πίνακα, ο ρυθμός ήταν πιο αργός και υπήρχε καλύτερη
δυνατότητα κατανόησης των εννοιών. Τώρα, παρόλο που γράφετε αρκετά και
στη σύγχρονη διδασκαλία (θέλω να πω ότι κάνετε χρήση "ψηφιακού" πίνακα),
υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία έχετε συνθέσει εκ των προτέρων και μου
ήταν/είναι αδύνατο να τα μεταφέρω στο τετράδιο και ταυτόχρονα να
κατανοώ. Αν αποφάσιζα πχ μόνο να κατανοώ ή μόνο να μεταφέρω τις
πληροφορίες στο τετράδιο, θα έπρεπε να αφιερώσω άλλο τόσο χρόνο για την
άλλη περίπτωση. Εδώ βοηθά το γεγονός ότι ανεβαίνουν οι διαλέξεις για να
ικανοποιήσω και τα 2 προηγούμενα ενδεχόμενα (να σημειωθεί ότι έχει αλλάξει
ο τρόπος διδασκαλίας λόγω τεχνικών προβλημάτων σε ασύγχρονο από μια
χρονική περίοδο και μετά, με σύγχρονο τρόπο διεξαγωγής του φροντιστηρίου),
αλλά χάνεται η διαπροσωπική επαφή. Υπάρχει η άποψη ότι θα μπορούσα να
μελετώ απευθείας από τις e-διαφάνειες, αλλά έχω συνηθίσει γενικά να
συμπληρώνω τις διαλέξεις και από άλλα συγγράμματα από τη μία, και από την
άλλη υπάρχουν και μελέτες για μαθητές που αποδίδουν καλύτερα όταν
μελετούν ή κρατούν σημειώσεις σε έντυπο σε σχέση με ηλεκτρονικό μεσο.

Επιπλέον, στην αρχή ειδικά, οι σημειώσεις μου από τις διαλέξεις ήταν κατά
μ.ο. 6-7 σελ. το πλήθος, ενώ προ κορωνοϊού 2-3. Σίγουρα είναι απαιτητικό
μάθημα, αλλά προ κορωνοϊού δεν ξεπερνούσα τις 4 σελίδες σε δύσκολα
μαθήματα. Επίσης ο όγκος εργασίας μου περιορίζει το χρόνο να ανακαλύψω τη
γνώση και από αλλες πηγές.

Σημείωση : Στο κομμάτι που ανέφερα ότι αφιερώνω >8 ώρες τη βδομάδα στο
μάθημα, στην πραγματικότητα αυτό το νούμερο 7-8 ώρες είναι ανά ημέρα.
(Θέλω να κάνω όσο πιο αντικειμενική αξιολόγηση γίνεται γιαυτό θα
προσπαθήσω να εισαγάγω όσο περισσότερα χειροπιαστά δεδομένα - Μη
συναισθηματικά κατά προτίμηση -. Επίσης είναι ανώνυμο το ερωτηματολόγιο
οπότε με αυτήν τη σημείωση δεν μπορώ να σας προδιαθέσω θετικά ή αρνητικά
για τη βαθμολόγησή σας απέναντί μου, γεγονός το οποίο επιθυμώ, να μην
υπάρχει μεροληψία)

Μία πρότασή μου είναι να γράφετε εκείνη τη στιγμή αυτά που θέλετε να μας
πείτε, καθ'ομοίωση με τις διαλέξεις με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, στο πρώτο φυλλάδιο ήταν ενδιαφέρουσα η διαβάθμιση της
δυσκολίας των ασκήσεων, αλλά αν λόγου χάριν κάποιος δε θέλει να αφήνει
εκκρεμότητες και θέλει να ασχοληθεί με όλες, είναι εξουθενωτική διαδικασία.

Σχετικά με το 3ο φυλλάδιο, αν συμπέσει με τις γιορτές, θα μας περιορίσει το
χρόνο για επανάληψη (εκτός και αν είναι επαναληπτικό φυλλάδιο). 

Πρόταση: Ίσως ήταν καλύτερα αν υπήρχαν λιγότερες ασκήσεις ανά φυλλάδιο,
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με μικρότερες προθεσμίες και με μικρότερο ποσοστό ως προς την τελική
βαθμολογία, για να έχουμε και περισσότερο χρόνο για επανάληψη στο τέλος. 

Επίσης, γενικά στα μαθήματα είχα συνηθίσει όταν έβρισκα ασκήσεις να
λειτουργώ χωρίς πίεση το οποίο μου επέτρεπε να είμαι περισσότερο
δημιουργικός, δηλαδή επικεντρωνόμουν κυρίως στην άσκηση και στο πώς να
την προσεγγίσω,το έβλεπα ως χόμπι, ως κάτι ευχάριστο. Ενώ, με την
υποχρεωτική παράδοση χάνεται σημαντικά όλο αυτό. Βέβαια αυτή είναι
υποκειμενική άποψη, σίγουρα θα υπάρχουν άτομα τα οποία λειτουργούν
καλύτερα υπό καθεστώς πίεσης.

Τώρα μπορεί να σκέφτεστε ότι αν αφιέρωνα το χρόνο που έκανα για να
συνθέσω αυτό το κείμενο, σε μελέτη, ίσως να μην είχα τόσες ενστάσεις(ίσως
αμφιβάλλετε και για την ανωτέρω σημείωσή μου) . Προ κορωνοϊού αυτή ήταν
και η άποψή μου, δηλαδή περισσότερα έργα όχι τόσα λόγια. Αυτή είναι και η
πρώτη φορά που κάνω τόσο εκτενή αξιολόγηση (θέλω να ελπίζω ότι μπορώ να
χαρακτηρίσω έτσι το κείμενο) και θα γίνει και στα υπόλοιπα μαθήματά
μου,αλλά περνάω αρκετά δύσκολα και ελπίζω να συζητήσετε το φαινόμενο και
με άλλους καθηγητές. 

Ευχαριστώ πολύ. 

- ο κος Σμαραγδάκης είναι από τους καλύτερους καθηγητές που έχω
παρακολουθήσει. Σίγουρα θα επιλέξω κάποιο μάθημα του και σε επόμενα
εξάμηνα εάν έχει. Είναι προσιτός, λύνει όλες τις απορίες, απαντάει στα email
το γρηγορότερο.

- Θα ήθελα να υπήρχε καλύτερη οργάνωση της ύλης. Υπήρχαν διαλέξεις που
μπορεί να μας έπαιρναν και τον διπλάσιο χρόνο από αυτόν της διάρκειας του
βίντεο. 

- Πολύ προσιτός ο καθηγητής και συνεργάσιμος με διάθεση για βοήθεια. Το μόνο
αρνητικό είναι το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων προς παράδοση

- Υπερβολικά μεγάλη ύλη και σε σχέση με άλλες χρονιές με άλλον διδάσκοντα.
Δεν υπάρχει κάποιο σύγγραμα ή σημειώσεις που μπορούμε να διβάζουμε, παρά
μόνο slides που περιέχουν κατά κύριο λόγο τύπους.
Ελλιπής εξήγηση της θεωρίας, θεωρούνταν πολλά δεδομένα.

- Ισως λίγο λιγότερη ύλη για την πιο εύκολη απορρόφηση της.Κατά τα άλλα δεν
υπάρχει κάποια παρατήρηση.

-  h allagh tropou didaskalias voithise arketa eidika ekeinous oi opoioi eixan
thema me to programma.
H allagh omws me tis askhseis dn voithise kai berdepse arketa arketous apo
emas, epishs otan einai oi askhseis upoxrewtikes sinithws iparxei antigrafh
opote to na sa fenetai periergo h na min to perimenete mas fanike se pollous
parakseno 

- Μείωση της ύλης τουλαχιστον στο 70% διοτι ηταν τεραστιος ο ογκος της, και
περισσοτερα παραδειγματα. 
Συγχαρητήρια παρολ' αυτα στον κυριο Σμαραγδακη για την συνεπεια και την
ορεξη του

- θα ήταν πολύ χρήσιμο τ προτεινόμενα βιβλία και σημειώσεις να είχαν
μεγλαύτερη συνάφεια.

- Το μαθημα για την κατευθυνση του τεμ θα επρεπε να ειναι στον πινακα των
προχωρημενων και οχι μαθημα επιλογης.
Η υλη ειναι παρα πολυ μεγαλη,για την επαρκη παρακολουθηση των διαλεξεων
και για προσωπικο διαβασμα χρειαζονται πανω απο 10 ωρες την εβδομαδα,δεν
υπαρχει επαρκες υλικο για διαβασμα και απο τα βιντεο δεν μπορεις να εχεις
καθαρη εικονα της υλης.
Οι ασκησεις που δοθηκαν για παραδοση ειναι αρκετα δυσκολες και δεν  εχουν
λυθει αρκετες κατα τη διαρκεια των διαλεξεων για να υπαρχει ενα ΄΄πατημα΄΄.
Αν και το μαθημα θα ηταν πολυ ενδιαφερον και χρησιμο δεν υπαρχει χρονος για
την παρακολουθηση του αναλογικα με τον φορτο και απ τα υπολοιπα μαθηματα
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γι'αυτο και αναγκαστηκα να το αφησω και πιθανον να μη μπορεσω να το δωσω
και στην εξεταστικη αφου δε θα εχω προλαβει να διαβασω αρκετα..
Για φοιτητες που χρειαζονται μαθημα για να κλεισουν καποια κατηγορια ειναι
μια κακη επιλογη.
Ο κυριος Σμαραγδακης εχει κανει αρκετη προσπαθεια και φαινεται πως εχει
καλη προθεση αλλα δεν εχει βρει ακομα τον καταλληλο τροπο για να
λειτουργησει σωστα η διδασκαλια.Επισης θα ηταν παρα πολυ χρησιμα αρχεια
με την θεωρια και οχι τοσο διαφανειες με προσωπικες σημειωσεις.

- Άψογη συνεργασία με τους φοιτητές, πολύ προσιτός και πρόθυμος.
Αν άλλαζα κάτι θα ήταν ο βαθμός δυσκολίας των φυλλαδίων. Κατά την αποψη
μου τα φυλλάδια δεν απευθύνονταν στο μέσο φοιτητή. Ο βαθμός δυσκολίας θα
μπορούσε να κλιμακώνεται σταδιακά, ώστε να ξεχωρίσει ο καλά διαβασμένος
αλλά και να έχει μια σχετικά επιτυχημένη προσπάθεια ο μέσος φοιτητής. Ναι,
το μάθημα από μόνο του είναι πολύ δύσκολο αλλά ήταν το μόνο μάθημα που
προσφέρονταν από τη συγκεκριμένη υποομάδα.

- Σε γενικές γραμμές ο διδάσκων προσπάθησε πολύ.Όμως θεωρώ πως η ύλη ήταν
μεγάλη,η ροή του μαθήματος κάποιες φορές δυσνόητη,οι σημειώσεις
ελάχιστες καθώς το σύγγραμμα δεν το έχω παραλάβει ακόμα και τα
παραδείγματα δεν μου έφτασαν για να είμαι σε θέση να λύσω απο μόνη μου τα
προβλήματα που μας ανατέθηκαν. 

- Ο καθηγητής είχε όλη την καλή διάθεση να ασχοληθεί με το μάθημα. Ωστόσο,
ίσως λόγω της απειρίας του προέκυψαν σοβαρά ζητήματα:
1. Μία τεράστια ύλη, με τον καθηγητή να τρέχει για να προλάβει να την βγάλει
όλη, με αποτέλεσμα μια τεράστια θεωρία με ελάχιστες συγκριτικά ασκήσεις. 
2. Έναν καθηγητή να αλλάζει συνέχεια γνώμη για τον τρόπο αξιολόγησης του
μαθήματος. 
3. Τα φυλλάδια προς παράδοση ήταν πολύ δύσκολα αφού δεν είχαμε παρόμοιες
ασκήσεις λυμένες.
4. Το μάθημα απο την στιγμή που έγινε ασύγχρονο χάθηκε κάθε επικοινωνία με
το μάθημα.

- Ακόμη περισσότερες ασκήσεις και παραδείγματα 
- Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία η ύλη της κάθε διάλεξης ήταν πολύ

μεγαλύτερη σε σχέση με το αν γινόταν το μάθημα με φυσική παρουσία.
- Πιο σαφείς εκφωνήσεις στις ασκήσεις..
- Πόλυ καλός καθηγητής αν και επειδή πείρε πρώτη φορά το μάθημα , επέλεξε

να διδάξει περισσότερη ύλη και μας δυσκόλεψε αρκετά εώς πάρα πολυ . 
- Ενα μαθημα αρκετα απαιτητικο απο μονο του, και εγινε πιο δυσκολο για να

μπορει να θεωρηθει μαθημα προπτυχιακων σπουδων.
-

Ο κ.Σμαραγδάκης κάνει εξαιρετικό μάθημα και απαντάει γρήγορα στις απορίες
μας.
 
Όσα είπε ήταν κατανοητά παρόλο που το συγκεκριμένο μάθημα ήταν δύσκολο.

Μου φάνηκε πως είχαμε πολλές ώρες την εβδομάδα και η ύλη ήταν πολύ
μεγάλη και μας κούρασε.

Το καλύτερο ήταν πως για τις ασκήσεις είχαμε χρόνο και υπήρχαν extra για
όσους ήθελαν να ασχοληθούν παραπάνω. (Αυτό δεν αδικεί ποτέ κανέναν)

- Στη συνεπεία επέλεξα το μεσαίο της κλίμακας μόνο και μόνο επειδή λόγω
φόρτου εργασίας του αποφάσισε ότι η διόρθωση θα γίνει στο τέλος.
Καταλαβαίνω ότι πράγματι ο φόρτος ήταν μεγάλος αφού το μάθημα έχουν
δηλώσει πάρα πολλοί αλλά κ εμείς κάναμε πολύ κόπο για τα φυλλάδια και θα
ήταν αρκετά χρήσιμο ένα feedback για την απόδοση μας.

- Εύχομαι ο κύριος Σμαραγδάκης να συνεχίσει με την ίδια ενέργεια και όρεξη να
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο τα χρόνια που θα έρθουν, και το τωρινό
αποτέλεσμα να μην είναι απλά απόρροια του 'πρωτάρη'.

- 1.περισσότερες λυμένες ασκήσεις 2.λύσεις φυλλαδίων που ήταν προς
παράδοση 3.περισσότερη διαδραστικότητα

- Ένας από τους βασικότερους λόγους επιλογής του μαθήματος εξαρχής ήταν ο
κύριος σμαραγδακης και συνεχίζω να πιστεύω πως ήταν πάρα πολύ καλή
επιλογή ακόμα και αν το μάθημα αποδείχθηκε πιο δύσκολο από ότι περίμενα. Ο
διδάσκων είναι ιδιαίτερα προσιτός με αποτέλεσμα να μας βοηθά να
ασχοληθούμε με το  μάθημα καθώς και προσωπικά θεωρώ ότι ο τρόπος με τον
οποιο το δίδαξε κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι παραδειγματικος.
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