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1.  Πηγές δεδομένων
1.1 Πηγές δεδομένων για την Πολυτεχνική Σχολή και το Α.Π.Θ.

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του Α.Π.Θ. συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχο-
λής ήταν οι παρακάτω:  

• Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του Α.Π.Θ. 2006-2015, Ιανουάρι-
ος 2006.

• Διερεύνηση Χωρικής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Νοέμβριος 
2005.

• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ.

Τα στοιχεία αυτά είναι ενημερωμένα, καλύπτουν (στις περισσότερες περιπτώσεις) 
ικανό χρονικό φάσμα, και είναι σχετικά πλήρη, με την έννοια ότι μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν και για τον υπολογισμό των βασικών μεγεθών, συγκρίσιμων ανά σχολές (και μερικές 
φορές ανά τμήμα) αλλά και για τον υπολογισμό των βασικών δεικτών.

1.2 Πηγές δεδομένων για πολυτεχνικές σχολές και τμήματα Α.Ε.Ι. χώρας

Βασική πηγή για την πλειονότητα των στοιχείων αυτών αποτέλεσαν τα επίσημα δημο-
σιευμένα στοιχεία του Υπ.Ε.Π.Θ., τα οποία είναι ενημερωμένα έως το έτος 2005 και άρα 
συγκρίσιμα με τα στοιχεία του Α.Π.Θ.:

• ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΔΙ.Π.Ε.Ε., Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών & Στατιστικής, www.ypepth.gr

Πηγή στοιχείων για τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα, αποτέλεσε το :
• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
 http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/Metaptuxiaka.gr.htm

Στοιχεία σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ελληνικών πολυτε-
χνικών τμημάτων και σχολών καθώς και των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. λήφθηκαν από τις επίση-
μες ιστοσελίδες των αντίστοιχων ιδρυμάτων:

• http://www.auth.gr/home/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• http://www.duth.gr/ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
• http://www.ntua.gr/ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• http://www.aegean.gr/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• http://www.uowm.gr/ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
• http://www.uth.gr/main/index/ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• http://www.upatras.gr/ Πανεπιστήμιο Πατρών
• http://www.tuc.gr/ Πολυτεχνείο Κρήτης
• http://zeus.teiath.gr/ Τ.Ε.Ι. Αθηνών
• http://www.teiep.gr/index.php Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
• http://www.teithe.gr/ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
• http://www.teikav.edu.gr/ Τ.Ε.Ι. Καβάλας
• http://www.teikal.gr/ Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
• http://www.teikoz.gr/ Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
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• http://www.teicrete.gr/ Τ.Ε.Ι. Κρήτης
• http://www.teilam.gr/ Τ.Ε.Ι. Λαμίας
• http://www.teilar.gr/about/start.el.php3 Τ.Ε.Ι. Λάρισας
• http://www.teimes.gr/ Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
• http://www.teipat.gr/ Τ.Ε.Ι. Πάτρας
• http://www.teipir.gr/ Τ.Ε.Ι. Πειραιώς
• http://www.teiser.gr/ Τ.Ε.Ι. Σερρών
• http://www.teihal.gr/ Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας

Τέλος, στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των μηχα-
νικών και το μισθολόγιό τους λήφθηκαν από:

• Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλω-
ματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007, επίσης βλ. Τ.Ε.Ε./Ε.Δ. 2423, 15-1-07, 
Τ.Ε.Ε./Ε.Δ. 2435, 16-4-07 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_
ISSUES/neoi_mixanikoi/Tab5230282:Tab

• Τ.Ε.Ε., Επαγγελματικός οδηγός για νέους μηχανικούς, http://www.tee.gr

1.3 Πηγές δεδομένων συνολικά για τη χώρα και τον υπόλοιπο κόσμο

Πηγές επίσημων στοιχείων της Ελλάδα είναι οι:
• Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Εκπαίδευση και δια-βίου μάθηση”, ΥΠ.Ε.Π.Θ., προ-

γραμματική περίοδος 2007-2013, επίσημη υποβολή, Ιούλιος 2007, http://www.
epeaek.gr/epeaek/el/d_1.html

• EURYDICE, CEDEFOP, ETF 2003, “Δομές των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 
συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. 
Έκδοση 2003” (http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_EL_
EL.pdf)

Αντίστοιχα στοιχεία για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. βρέθηκαν από τις παρακάτω πηγές:
• CESAER, 2002, “Bi-Annual Report. State of the art in Engineering for the world”, 

http://www.cesaer.org/
• http://www.ntb.ch/SEFI/
• https://www.time-association.org/
• http://www.best.eu.org/edu/edu_ekc.jsp
• http://ec.europa.eu/education/policies/educ/higher/higher_en.html
• http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
• http://ri.hive.no/arne/E4A1Core/
• http://www.unifi.it/tne4/
• http://www.tkk.fi/Misc/H3E/index.html
• http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34859749_31245522_1_1_1_

1,00.html
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_

d a d = p o r t a l & _ s c h e m a = P O R T A L & s c r e e n = w e l c o m e r e f & o p e n = /
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&product=STRIND_EMPLOI&depth=2
• http://devdata.worldbank.org/edstats/ri.asp
• EURYDICE, 2007, “Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07. 

National Trends in the Bologna Process”, ISBN 978-92-79-05372-6 (http://www.
eurydice.org).

• EUROPEAN COMMISSION, EURYDICE, ΕUROSTAT, 2007, “Key Data on Higher 
Education in Europe. 2007 Edition”, ISBN 978-92-79-05691-8 (http://www.eurydice.org)

• Eurostat Pocketbooks, “Science, Technology and Innovation in Europe”, 2007 
edition, ISSN 1725-5821, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
AE-07-001/EN/KS-AE-07-001-EN.PDF

• Brinkley, I., N. Lee, 2007, “The knowledge economy in Europe. A report prepared 
for the EU Spring Council”, The work Foundation,  http://www.theworkfoundation.
com/aboutus/media/pressreleases/theknowledgeeconomyineurope.aspx

• European Commission, Enterprise Directorate General, 2004, “2004 European 
Innovation Scoreboard. Methodology Report”, European Trend Chart on Innovation, 
http://trendchart.cordis.europa.eu/scoreboards/scoreboard2004/pdf/eis_2004_
methodology_report.pdf

• Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, “Πράσινη βίβλος: Ευρωπαϊκός χώρος έρευ-
νας – νέες προοπτικές”, SEC(207) 412, 4-4-2007, http://ec.europa.eu/research/era/
pdf/era_gp_final_el.pdf

• INNOMETRICS, 2006, “European Innovation Scoreboard 2006. Compara-
tive analysis of innovation performance”, http://www.proinno-europe.eu/index.
cfm?fuseaction=page.display&topicID=248&parentID=51

• http://www.trendchart.org/scoreboards/scoreboard2005/pdf/Annex_F_EL.pdf

Και για τις Η.Π.Α. από τις παρακάτω πηγές:
• www.nces.ed.gov/ipeds/cool
• www.asee.org/colleges
• Michael Gibbons, “Engineering by the Numbers”, www.asee.org
• Engineering Accreditation Commission, ABET, 2004, “CRITERIA FOR ACCREDITING 

ENGINEERING PROGRAMS”., www.abet.org
• www.bls.gov
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2.  Βασικά στατιστικά μεγέθη, τάσεις και δείκτες
Από όλα αυτά τα στοιχεία επιλέχθηκαν εκείνα, για τα οποία μπορούν να υπολογισθούν 

συγκρίσιμα μεγέθη είτε σε επίπεδο Α.Π.Θ. (συγκριτικά μεγέθη ανάμεσα στην Πολυτεχνική 
Σχολή και τις άλλες σχολές του Α.Π.Θ.), είτε σε επίπεδο χώρας (συγκριτικά μεγέθη ανά-
μεσα στην Πολυτεχνική Σχολή και τις άλλες πολυτεχνικές σχολές / τμήματα της χώρας) 
είτε σε επίπεδο Ε.Ε. (συγκριτικά μεγέθη ανάμεσα στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες).

Έτσι σε επίπεδο Α.Π.Θ. έγινε δυνατό να εξαχθούν τα παρακάτω βασικά στατιστικά 
μεγέθη:

Βασικά στατιστικά μεγέθη της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Α. Μεγέθη εισροών
1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών
2. Αριθμός μεταπτυχιακών
3. Αριθμός υποψηφίων διδακτόρων
4. Αριθμός μελών Δ.Ε.Π.
5. Αριθμός συνόλου προσωπικού
6. Επιχορήγηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Κ€)
7. Μέση ηλικία Δ.Ε.Π. (έτη)
8. Επιφάνεια γηπέδου (m²)
9. Αριθμός εισακτέων φοιτητών
10. Συνολική κρατική χρηματοδότηση (Κ€)
Β. Μεγέθη εκροών
1. Αριθμός εκπονηθέντων διδακτορικών
2. Εισροές από ερευνητικά προγράμματα - εθνικοί φορείς (πλην ΕΠΕΑΕΚ) (Κ€)
3. Εισροές από ερευνητικά προγράμματα - διεθνείς φορείς (K€)

Διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων
τιμές και τάσεις για όλες τις σχολές
μόνο τιμές για όλες τις σχολές
μόνο τιμές για το Α.Π.Θ. συνολικά
τιμές και τάσεις μόνο για την Πολυτεχνική Σχολή

Αντίστοιχα, για το σύνολο των πολυτεχνικών τμημάτων της χώρας, έγινε δυνατό να 
εξαχθούν τα παρακάτω βασικά στατιστικά μεγέθη:
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Βασικά στατιστικά μεγέθη πολυτεχνικών σχολών Ελλάδας
Α. Μεγέθη εισροών
1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών
2. Αριθμός μεταπτυχιακών
3. Αριθμός υποψηφίων διδακτόρων
4. Αριθμός μελών Δ.Ε.Π.
5. Αριθμός συνόλου προσωπικού
6. Επιχορήγηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Κ€)
7. Μέση ηλικία Δ.Ε.Π. (έτη)
8. Επιφάνεια γηπέδου (m²)
9. Αριθμός εισακτέων φοιτητών
10. Συνολική κρατική χρηματοδότηση (Κ€)
Β. Μεγέθη εκροών
1. Αριθμός εκπονηθέντων διδακτορικών
2. Εισροές από ερευνητικά προγράμματα - εθνικοί φορείς (πλην ΕΠΕΑΕΚ) (Κ€)
3. Εισροές από ερευνητικά προγράμματα - διεθνείς φορείς (K€)

Διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων
τιμές και τάσεις για όλα τα πολυτεχνεία
μόνο τιμές για όλα τα πολυτεχνεία
μόνο τιμές για την Πολυτεχνική Σχολή
τιμές και τάσεις μόνο για την Πολυτεχνική Σχολή

Από τα βασικά στατιστικά αυτά στοιχεία, στη συνέχεια, κατέστη δυνατό να υπολογι-
σθούν οι παρακάτω στατιστικοί δείκτες:

Δείκτες
1.0 Δείκτες εισροών
1.01 Συμμετοχή (%) σε αριθμό εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών (2005)
1.02 Συμμετοχή (%) σε αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών(2005)
1.03 Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών / μέλος Δ.Ε.Π. (2005)
1.04 Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/ μέλος Δ.Ε.Π. (2005)
1.05 Αριθμός λοιπού προσωπικού / μέλος Δ.Ε.Π. (2005)
1.06 Επιφάνεια γηπέδου (m²) / σύνολο φοιτητών (2005)
1.07 Επιφάνεια γηπέδου (m²) / σύνολο χρηστών (2005)
1.08 Συνολική κρατική χρηματοδότηση (€) / προπτυχιακό φοιτητή (2007)
1.09 Πρόσθετη επιχορήγηση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (€) / προπτυχιακό φοιτητή (2007)
1.10 Μέση ηλικία Δ.Ε.Π. (έτη) (2005)
2.0 Δείκτες εκροών
2.01 Συμμετοχή (%) σε αριθμό αποφοίτων προπτυχιακών φοιτητών
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2.02 Συμμετοχή (%) σε αριθμό αποφοίτων μεταπτυχιακών φοιτητών
2.03 Συμμετοχή (%) σε αριθμό εκπονηθέντων διδακτορικών διατριβών
2.04 Συνολικές εισροές από ερευνητικά προγράμματα (πλην ΕΠΕΑΕΚ) (€) / μέλος 

Δ.Ε.Π. ανά έτος (2002-2004)
2.05 Συνολικές εισροές από ερευνητικά προγράμματα (πλην ΕΠΕΑΕΚ) (€) / μεταπτυ-

χιακό φοιτητή ανά έτος (2002-2004)

Για κάθε έναν από τους δείκτες αυτούς, δίνεται στη συνέχεια μια πλήρη περιγραφή 
τόσο του τρόπου υπολογισμού όσο και της πηγής των στοιχείων του

Δείκτης 1.01
Ορισμός Αριθμητής: Αριθμός εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ.
Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών του 
Α.Π.Θ. (ή χώρας)

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.02
Ορισμός Αριθμητής: Αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. 
Παρονομαστής:  Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Α.Π.Θ. (ή χώρας)

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.03
Ορισμός Αριθμητής: Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ.
Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. (ή 
χώρας)

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.04
Ορισμός Αριθμητής: Συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών της σχολής

Παρονομαστής:  Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. της σχολής
Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls

Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls
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Δείκτης 1.05
Ορισμός Αριθμητής: Συνολικός αριθμός λοιπού προσωπικού (πλην μελών Δ.Ε.Π.) της 

σχολής
Παρονομαστής: Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. της σχολής

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.06
Ορισμός Αριθμητής: Επιφάνεια γηπέδου (m²) που καταλαμβάνει η σχολή

Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός (προπτυχιακών + μεταπτυχιακών) 
φοιτητών της σχολής

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.07
Ορισμός Αριθμητής: Επιφάνεια γηπέδου (m²) που καταλαμβάνει η σχολή

Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός (σύνολο φοιτητών + προσωπικού) 
χρηστών της σχολής

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.08
Ορισμός Αριθμητής: Συνολική κρατική χρηματοδότηση (€) της σχολής

Παρονομαστής: Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών της σχολής
Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls

Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.09
Ορισμός Αριθμητής: Πρόσθετη επιχορήγηση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (€) της σχολής

Παρονομαστής: Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών της σχολής
Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls

Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 1.10
Ορισμός Μέση ηλικία Δ.Ε.Π. (έτη)
Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls

Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls
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Δείκτης 2.01
Ορισμός Αριθμητής: Αριθμός αποφοίτων προπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ.
Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός αποφοίτων προπτυχιακών φοιτητών του 
Α.Π.Θ. (ή χώρας)

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 2.02
Ορισμός Αριθμητής: Αριθμός αποφοίτων μεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ.
Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός αποφοίτων μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Α.Π.Θ. (ή χώρας)

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 2.03
Ορισμός Αριθμητής: Αριθμός εκπονηθέντων διδακτορικών διατριβών της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του Α.Π.Θ.
Παρονομαστής:  Συνολικός αριθμός εκπονηθέντων διδακτορικών διατριβών 
του Α.Π.Θ. (ή χώρας)

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 2.04
Ορισμός Αριθμητής: Συνολικές εισροές από ερευνητικά προγράμματα (πλην 

ΕΠΕΑΕΚ) (€) της σχολής ανά έτος 
Παρονομαστής: Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. της σχολής

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls

Δείκτης 2.05
Ορισμός Αριθμητής: Συνολικές εισροές από ερευνητικά προγράμματα (πλην 

ΕΠΕΑΕΚ) (€) της σχολής ανά έτος 
Παρονομαστής: Σύνολο μεταπτυχιακών φοιτητών της σχολής

Link Παράρτημα Α - Στοιχεία ΑΠΘ.xls
Παράρτημα Β - Στατιστικά Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙ.xls
Παράρτημα Β - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΙ.xls
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3.  Μεθοδολογικά εργαλεία
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων είναι η απλούστερη δυνατή. Για να γίνει κατα-

νοητή η γενική εικόνα και να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα δεν κρίθηκε αναγκαίο 
να προχωρήσει η στατιστική ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος. Ενδεχομένως, και με την 
προϋπόθεση ύπαρξης πληρέστερων στοιχείων, θα είναι στο μέλλον χρήσιμο να προχωρή-
σει κανείς και σε επί μέρους αναλύσεις όπως υπολογισμό βαθμού συσχέτισης διαφόρων 
μεγεθών, υπολογισμό γενικευμένων/σύνθετων δεικτών, κλπ.

Στο στάδιο αυτό υπολογίσθηκαν μόνο τα βασικά στατιστικά μεγέθη και οι δείκτες, 
όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Επιπλέον, όποτε αυτό ήταν εφικτό, υπολογίσθηκαν 
και οι τάσεις μεταβολής των μεγεθών αυτών, οι οποίες παρέχουν επίσης σημαντική πλη-
ροφορία. 

Οι τάσεις υπολογίσθηκαν ως η % μεταβολή ανάμεσα στο πλέον πρόσφατο έτος και 
στο μέσο όρο των προηγουμένων 3 ετών (ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κατ’ έτος, ενδεχο-
μένως συγκυριακή, μεταβλητότητα).

Επίσης, εκτός των κλασικών διαγραμμάτων που παρουσιάζονται, κρίθηκε ιδιαίτερα 
εποπτικό και χρήσιμο η παρουσίαση των βασικών μεγεθών και των τάσεών τους με τον 
παρακάτω τρόπο. Στα διαγράμματα αυτά ο άξονας Χ παρουσιάζει τις τάσεις και ο άξονας 
Y τις τιμές των μεγεθών. Οι κόκκινες γραμμές ορίζουν τη μέση τάση και τον μέσο όρο των 
τιμών. Έτσι λοιπόν ο χώρος χωρίζεται σε 4 τεταρτημόρια “χαρτογραφώντας” τις σχετικές 
θέσεις των μεγεθών. 

Έτσι το τεταρτημόριο I δείχνει:
• μεγέθη με τιμές άνω του μέσου όρου, αλλά με 
• τάσεις υστέρησης σε σχέση με τη μέση τάση

Το τεταρτημόριο ΙΙ δείχνει:
• μεγέθη με τιμές κάτω του μέσου όρου, και με 
• τάσεις υστέρησης σε σχέση με τη μέση τάση

Το τεταρτημόριο ΙΙΙ δείχνει:
• μεγέθη με τιμές κάτω του μέσου όρου, αλλά με 
• τάσεις βελτίωσης σε σχέση με τη μέση τάση

Το τεταρτημόριο ΙV δείχνει:
• μεγέθη με τιμές άνω του μέσου όρου, και με 
• τάσεις βελτίωσης σε σχέση με τη μέση τάση
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Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών
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