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Στόχοσ τησ εργαςίασ είναι η ςτατιςτική ανάλυςη δεδομζνων που 

αφοροφν τουσ βαθμοφσ πτυχίου των φοιτητών του ΤΕΜ (ΠΚ). 

Θ εργαςία χωρίηεται ςε δφο μζρθ:  

(Α) πρϊτο μζροσ  είναι θ περιγραφικι ςτατιςτικι των δεδομζνων και 

 (Β) δεφτερο μζροσ ςυςχζτιςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν. 

 

(Α) Θ διάκρωςθ του πρϊτου μζρουσ είναι θ ακόλουκθ:  

 παρουςίαςθ μιασ γενικισ εικόνασ του τμιματοσ, 

 κατανομι του βακμοφ πτυχίου και  

 λεπτομερισ ανάλυςθ πωσ ο βακμόσ πτυχίου επθρεάηεται από τισ μεταβλθτζσ φφλο , 
διάρκεια ςπουδϊν κλπ. Και τζλοσ ο βακμόσ πτυχίου ανά κατεφκυνςθ ςπουδϊν 

 1θ κατεφκυνςθ : μακθματικζσ μζκοδοι & ανάπτυξθ λογιςμικοφ 

 2θ κατεφκυνςθ: μακθματικι μοντελοποίθςθ & τεχνικζσ υπολογιςμϊν   

3θ κατεφκυνςθ: χρθματοοικονομία & επιχειρθςιακά μακθματικά. 

(Β) Θ διάκρωςθ του δευτζρου μζρουσ είναι θ ακόλουκθ: 

υςχζτιςθ μεταξφ μεταβλθτϊν κατά : 

 Φφλλο 

 Κατεφκυνςθ 

 Ζτοσ ειςαγωγισ 

Ανάλυςθ διαςποράσ κατά: 

 Ζτοσ ειςαγωγισ (one-way ANOVA) 

 Φφλλο και ζτοσ ειςαγωγισ (two-way ANOVA) 

 Φφλλο, ζτοσ ειςαγωγισ και διάρκεια ςπουδϊν (n-way ANOVA) 

 

Oι παρατθριςεισ τισ οποίεσ αναλφςαμε είναι δεδομζνα τα όποια προζρχονται από τθν 

γραμματεία του τμιματοσ και αφοροφν το ςφνολο των φοιτθτϊν. τα δεδομζνα αυτά 

αναφζρονται το ζτοσ ειςαγωγισ διάρκεια ςπουδϊν, το ζτοσ ορκωμοςίασ και το φφλο των 

φοιτθτϊν. τθν ςτατιςτικι μασ ανάλυςθ πλθκυςμόσ κεωρείται το ςφνολο των φοιτθτϊν του 

τμιματοσ εφαρμοςμζνων μακθματικϊν και το εξεταηόμενο δείγμα οι πτυχιοφχοι. τθν 

μελζτθ του βακμοφ πτυχίου των φοιτθτϊν, το ζτοσ ειςαγωγισ, θ διάρκεια και το φφλο είναι 

ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ ενϊ ο βακμόσ είναι θ εξαρτθμζνθ μασ μεταβλθτι. τθν μελζτθ τθσ 
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διάρκειασ ςπουδϊν ο βακμόσ και το φφλο είναι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ ενϊ θ διάρκεια 

ςπουδϊν εξαρτθμζνθ. Οι τιμζσ των εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν είναι ποςοτικζσ και διακριτζσ 

εκτόσ τθσ μεταβλθτισ του φφλου που είναι ποιοτικι. Όςον αφορά τθν περιγραφικι 

ςτατιςτικι υπολογίηουμε μετρά κεντρικισ τάςθσ, όπωσ θ μζςθ τιμι και θ διάμεςοσ, κακϊσ 

και μζτρα μεταβλθτότθτασ, όπωσ θ τυπικι απόκλιςθ, θ διαςπορά και το εφροσ. 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο (statistics toolbox) του 

MATLAB. 

 

Σθν εργαςία επιμελικθκαν οι παρακάτω φοιτθτζσ του Σμιματοσ Εφαρμοςμζνων 

Μακθματικϊν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Εφαρμοςμζνθσ τατιςτικισ με επιβλζπων 

κακθγθτι κ. Ε. Χαρμανδάρθ 

(Α) 

 ΒΟΡΔΩΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟ                         

 ΔΕΜΕΣΗΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΘ                 

 ΚΑΝΑΒΑΚΘ  ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ              

 ΚΛΕΙΙΟΤΝΘ ΡΕΓΓΙΝΑ                          

 ΛΙΩΣΑ ΧΡΙΣΙΝΑ                                   

 ΣΑΝΣΟΤΡΙΑ  ΔΑΤΙΔ                            

 ΦΩΚΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ                           

 ΧΡΤΟΣOΜΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ     

    

  

 

 

(Β) 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟ ΠΕΡΙΚΛΘ 

 ΓΡΘΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΣΟΡΑ 

 ΚΟΚΟΛΕΣΟ ΚΩΣΑ 

 ΚΤΡΙΝΘ ΓΙΩΡΓΟ 

 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΘ 

 ΣΟΣΟΝΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ  

 

 

 

 



Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σελίδα 4 
 

(Α) Περιγραφική Στατιστική 

 
Παρακάτω παρατίκεται πινάκασ με τθν κατάςταςθ όλων των φοιτθτϊν του 

ΣΕΜ των ετϊν 1999-2000 ζωσ 2009-2010. 

XΡΟΝΙΑ 
ΕΙΑΓΩΓΘ ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΙ 

ΔΙΑΚΟΠΘ  
ΠΟΤΔΩΝ 

1999-2000 119 7 6 14 92 0 
2000-2001 137 11 13 22 91 0 
2001-2002 122 8 17 21 74 2 
2002-2003 119 9 39 19 52 0 
2003-2004 115 19 57 19 36 1 
2004-2005 109 0 73 22 13 1 
2005-2006 116 0 81 16 3 0 
2006-2007 117 0 88 29                                           0 
2007-2008 113 0 94 19                                           1 
2008-2009 147 0 132 15                                           0 
2009-2010 153 0 151 2                                           0 
ΤΝΟΛΟ 1367 54 751 198 361 5 

        τον παραπάνω πίνακα ανενεργοί κεωροφνται οι φοιτθτζσ οι οποίοι δεν ζχουν κάνει 

εγγραφι ςε δφο θ παραπάνω εξάμθνα ενϊ διαγεγραμμζνοι όςοι επζλεξαν να 

ςταματιςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτο τμιμα. 

 

το παρακάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηεται θ ςχζςθ μεταξφ των 

πτυχιοφχων και των ειςακτζων φοιτθτϊν κάκε ζτουσ. 

 
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

119

137
122 119 115 109

116

92 91

74

52

36

13
3

ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΙ
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Τπολογίςτθκε ότι ο μζςοσ όροσ διάρκειασ ςπουδϊν είναι ςτα 6 

χρόνια, μποροφμε όμωσ να ποφμε ςφμφωνα με το παραπάνω 

διάγραμμα ότι αυτόσ κα αυξθκεί δεδομζνου ότι οι χρονιζσ 2003-

2004 και 2004-2005 ζχουν ποςοςτό πτυχιοφχων πολφ μικρότερο του 

50%. 

 

Όςον αφορά τον παράγοντα φφλο βλζπουμε από τον παρακάτω 

πινάκα και το αντίςτοιχο του διάγραμμα πωσ ςχεδόν ςε όλεσ τισ 

χρονιζσ τα αγόρια ειςακτζοι είναι διπλάςιοι των ειςακτζων 

κοριτςιϊν. Παρ’ όλα αυτά το ποςοςτό πτυχιοφχων  κοριτςιϊν ςε όλεσ 

τισ χρονιζσ είναι  μεγαλφτερο των αγοριϊν οπότε μποροφμε να 

ποφμε με ςιγουριά πωσ τα κορίτςια υπερτεροφν ςε αρικμό πτυχίων 

ζναντι των αγοριϊν. 

 

 
ΕΙΑΚΣΕΟΙ 

 
ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΙ 

 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΑΓΩΓΘ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ 

1999-2000     68%       31,93%    74,07%       84,21% 

2000-2001     56,2%       43,79%     57,14%       78,33% 

2001-2002     63,93%       36,06%     55,12%       70,45% 

2002-2003     66,38%       33,61%     29,11%       72,5% 

2003-2004     65,21%       34,78%     25,33%       42,5% 

2004-2005     64,22%       35,77%       10%        15,38% 

2005-2006     62,93%       37,06%       1,36%        4,65% 

ΤΝΟΛΟ     533       304     197       164 
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1.ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

Πιραμε τουσ βακμοφσ των πτυχίων από τουσ 361 αποφοίτουσ (από  

το 2002-2003 μζχρι το 2005-2006). 

 

Μζςοσ όροσ πτυχίου 6.5930 
Διαςπορά 0.2919 

Διάμεςοσ 6.5300 

Συπικι Απόκλιςθ 0.5402 

Συπικό φάλμα 0.0284 

υντελεςτισ Μεταβλθτότθτασ 0.0284 

υντελεςτισ Αςυμμετρίασ 0.9894 

υντελεςτισ Κφρτωςθσ 4.1170 

Εφροσ 2.9900 

Eνδοτεταρτθμοριακό ευροσ 0.6900 

 

Παρατθροφμε ότι επειδι θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι ,ο μζςοσ 

όροσ που βρικαμε αποτελεί αξιόπιςτο ςτατιςτικό μζγεκοσ δθλαδι 

όλοι οι βακμοί κυμαίνονται γφρω από αυτόν. 

Ακόμα, επειδι ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ είναι μικρότεροσ του 

10% ςυμπεραίνουμε ότι το δείγμα μασ είναι ομοιογενζσ. 

Οι κετικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι αςυμμετρίασ και του ςυντελεςτι 

κφρτωςθσ μασ δίνουν αντίςτοιχα τθν πλθροφορία ότι θ καμπφλθ 

είναι λοξι προσ τα δεξιά και πλατφκυρτθ, δεδομζνου ότι το δείγμα 

μασ ακόλουκθ περίπου κανονικι κατανομι. 

Σζλοσ, παρατθροφμε πωσ το 50% των παρατθριςεων μασ βρίςκεται 

ςτο διάςτθμα (6.1900  ,  6.8800). 
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2.ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

Παρακάτω παρακζτουμε τα ςτοιχειά που αφοροφν τουσ βακμοφσ 

πτυχίου των 197 αγοριϊν και των 164 κοριτςιϊν (από  το 2002-2003 

μζχρι το 2005-2006. 

                                                          ΑΓΟΡΙΑ         ΚΟΡΙΣΙΑ 

Μζςοσ όροσ πτυχίου 6.6058 6.5775 

Διαςπορά 0.3467 0.2272 

Διάμεςοσ 6.5100 6.5450 
Συπικι Απόκλιςθ 0.5889 0.4767 

Συπικό φάλμα 0.0420 0.4767 

υντελεςτισ Μεταβλθτότθτασ 0.3467 0.2272 

υντελεςτισ Αςυμμετρίασ 1.0586 0.7342 

υντελεςτισ Κφρτωςθσ 4.1339 3.2854 

Ευροσ 2.9900 2.2700 

Eνδοτεταρτθμοριακό ευροσ 0.7200 0.6250 

 

Παρατθροφμε ότι επειδι θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι ,ο μζςοσ 

όροσ που βρικαμε αποτελεί αξιόπιςτο ςτατιςτικό μζγεκοσ δθλαδι 

όλοι οι βακμοί κυμαίνονται γφρο από αυτόν. 

Ακόμα, επειδι ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ είναι μικρότεροσ του 

10% ςυμπεραίνουμε ότι το δείγμα μασ είναι ομοιογενζσ. 

Οι κετικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι αςυμμετρίασ και του ςυντελεςτι 

κφρτωςθσ μασ δίνουν αντίςτοιχα τθν πλθροφορία ότι θ καμπφλθ 

είναι λοξι προσ τα δεξιά και πλατφκυρτθ, δεδομζνου ότι το δείγμα 

μασ ακόλουκθ περίπου κανονικι κατανομι. 

Σζλοσ, παρατθροφμε πωσ το 50% των παρατθριςεων μασ για τα 

αγόρια βρίςκονται ςτο διάςτθμα (6.1700  ,  6.8900) και το 54.5706% 

των αποφοίτων είναι αγόρια και το 50% των παρατθριςεων μασ 
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βρίςκονται ςτο διάςτθμα (6.2300  ,  6.8550) και το 45.4294% των 

αποφοίτων είναι κορίτςια. 
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3.ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ ΑΝΑ ΕΣΟ ΕΙΑΓΩΓΘ 

Παρακάτω παρακζτουμε τα ςτοιχειά που αφοροφν τουσ βακμοφσ 

πτυχίου των 92 πτυχιοφχων φοιτθτϊν που ειςιχκθςαν το 1999-2000, 

των 91 του ζτουσ 2000-2001, των 74 του ζτουσ 2001-2002, των 52 

του ζτουσ 2002-2003 και των 36 του ζτουσ 2003-2004 ςτο τμιμα 

εφαρμοςμζνων μακθματικϊν. 

 

 

                                                            1999-00      2000-01       2001-02         2002-03        2003-04        

Μζςοσ όροσ πτυχίου 6.6025 6.5964  6.5031 6.6131 6.6503 

Διαςπορά 0.2927 0.2679 0.3174 0.3402 0.2628 
Διάμεςοσ 6.5500 6.5300 6.4400 6.5400 6.6000 

Συπικι Απόκλιςθ 0.5411 0.5176 0.5634 0.5833 0.5127 

Συπικό φάλμα 0.0564 0.5176 0.0655 0.0809 0.0854 

υντελεςτισ 
Μεταβλθτότθτασ 

0.2927 0.2679 0.3174 0.3402 0.2628 

υντελεςτισ 
Αςυμμετρίασ 

0.7968 1.0559 1.1857 1.3314 0.5440 

υντελεςτισ 
Κφρτωςθσ 

3.5708 4.6276 4.5436 4.7805 2.6416 

Ευροσ 2.6600 2.7800 2.5800 2.6100 1.9200 

Eνδοτεταρτθμοριακό 
ευροσ 

0.7500 0.5850 0.7500 0.7450 0.8050 

 

Παρατθροφμε ότι επειδι θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι ,ο μζςοσ 

όροσ που βρικαμε αποτελεί αξιόπιςτο ςτατιςτικό μζγεκοσ δθλαδι 

όλοι οι βακμοί κυμαίνονται γφρω από αυτόν. 

Ακόμα, επειδι ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ είναι μικρότεροσ του 

10% ςυμπεραίνουμε ότι το δείγμα μασ είναι ομοιογενζσ. 
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Οι κετικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι αςυμμετρίασ και του ςυντελεςτι 

κφρτωςθσ μασ δίνουν αντίςτοιχα τθν πλθροφορία ότι θ καμπφλθ 

είναι λοξι προσ τα δεξιά και πλατφκυρτθ, δεδομζνου ότι το δείγμα 

μασ ακόλουκθ περίπου κανονικι κατανομι. 

Σζλοσ, παρατθροφμε πωσ το 50% των παρατθριςεων μασ  

βρίςκονται ςτο διάςτθμα 

 (6.1500 , 6.9000) για το 1999-2000 

 (6.2400 , 6.8250) για το 2000-2001 

 (6.0100 , 6.7600) για το 2001-2002 

 (6.1500 , 6.8950) για το 2002-2003 

 (6.1900 , 6.9950) για το 2003-2004 

 

Παρακάτω παρακζτουμε τα ςτοιχεία που αφοροφν μόνο τουσ 

βακμοφσ πτυχίου των 13 φοιτθτϊν που ειςιχκθςαν το 2004-2005 και 

των 3 που ειςιχκθςαν το 2005-2006. 

                                                                 2004-05   2005-06 

Μζςοσ όροσ πτυχίου 6.8085 6.4433 

Διαςπορά 0.2609 0.0224 
Διάμεςοσ 6.8800 6.4000 

Συπικι Απόκλιςθ 0.5108 0.1498 

Συπικό φάλμα 0.1417 0.0865 

υντελεςτισ Μεταβλθτότθτασ 0.2609 0.0224 

υντελεςτισ Αςυμμετρίασ 0.5427 0.4870 

υντελεςτισ Κφρτωςθσ 2.9072 1.5000 

Ευροσ 1.8500 0.2900 

Eνδοτεταρτθμοριακο ευροσ 0.4200 0.2900 
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Παρατθροφμε ότι επειδι θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι ,ο μζςοσ 

όροσ που βρικαμε αποτελεί αξιόπιςτο ςτατιςτικό μζγεκοσ δθλαδι 

όλοι οι βακμοί κυμαίνονται γφρω από αυτόν. 

Ακόμα, επειδι ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ είναι μικρότεροσ του 

10% ςυμπεραίνουμε ότι το δείγμα μασ είναι ομοιογενζσ. 

Οι κετικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι αςυμμετρίασ και του ςυντελεςτι 

κφρτωςθσ μασ δίνουν αντίςτοιχα τθν πλθροφορία ότι θ καμπφλθ 

είναι λοξι προσ τα δεξιά και πλατφκυρτθ, δεδομζνου ότι το δείγμα 

μασ ακολουκεί περίπου κανονικι κατανομι. 

Σζλοσ, παρατθροφμε πωσ το 50% των παρατθριςεων μασ βρίςκονται 

ςτο διάςτθμα :  

 (6.5000 , 6.9200) για το ζτοσ 2004-2005 

 (6.3200 , 6.6100) για το ζτοσ 2005-2006 

  

4.ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΔΩΝ 

Παρακάτω παρακζτουμε ζνα διάγραμμα το οποίο δίνει τθν ςχζςθ 

μεταξφ τθσ διάρκειασ ςπουδϊν και των αρικμό των αποφοίτων. 

 

Αναλυτικότερα ζγινε μελζτθ ςτουσ βακμοφσ πτυχίου των πτυχιοφχων 

με διάρκεια ςπουδϊν από 4 ζωσ 10 ζτθ : 
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 23 απόφοιτουσ ςτα 4 χρόνια  

 116 απόφοιτουσ ςτα 5 χρόνια  

 120 απόφοιτουσ ςτα 6 χρόνια  

 77 απόφοιτουσ ςτα 7 χρόνια  

 19 απόφοιτουσ ςτα 8 χρόνια  

 5 απόφοιτουσ ςτα 9 χρόνια  

 1 απόφοιτουσ ςτα 10 χρόνια  

με τα ακόλουκα αποτελζςματα: 

                                                                  4 χρόνια    5 χρόνια     6 χρόνια   7 χρόνια      8 χρόνια                                                          

 

Παρατθροφμε ότι επειδι θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι ,ο μζςοσ 

όροσ που βρικαμε αποτελεί αξιόπιςτο ςτατιςτικό μζγεκοσ δθλαδι 

όλοι οι βακμοί κυμαίνονται γφρω από αυτόν. 

Ακόμα, επειδι ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ είναι μικρότεροσ του 

10% ςυμπεραίνουμε ότι το δείγμα μασ είναι ομοιογενζσ. 

Οι κετικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι αςυμμετρίασ και του ςυντελεςτι 

κφρτωςθσ μασ δίνουν αντίςτοιχα τθν πλθροφορία ότι θ καμπφλθ 

είναι λοξι προσ τα δεξιά και πλατφκυρτθ, δεδομζνου ότι το δείγμα 

μασ ακολουκεί περίπου κανονικι κατανομι. 

Μζςοσ όροσ πτυχίου 7.2074 6.8233 6.5370 6.3045 6.1468 

Διαςπορά 0.2406 0.2729 0.2487 0.1292 0.0676 

Διάμεςοσ 7.0500 6.7300 6.5100 6.2400 6.0900 

Συπικι Απόκλιςθ 0.4905 0.5224 0.4987 0.3595 0.2600 

Συπικό φάλμα 0.1023 0.0485 0.0455 0.0410 0.0597 

υντελεςτισ Μεταβλθτότθτασ 0.2406 0.2729 0.2487 0.1292 0.0676 

υντελεςτισ Αςυμμετρίασ 0.5374 0.9619 1.2922 0.6226 0.4780 

υντελεςτισ Κφρτωςθσ 2.4464 3.7849 5.6520 2.5760 1.8887 

Ευροσ 1.8700 2.6000 2.8100 1.5100 0.8100 

Eνδοτεταρτθμοριακό ευροσ 0.6400 0.5950 0.5500 0.5400 0.4500 
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Σζλοσ, παρατθροφμε πωσ το 50% των παρατθριςεων μασ βρίςκεται 

ςτο διάςτθμα 

 (6.8800, 7.5200) και το 6.3712% των αποφοίτων τζλειωςαν ςτα 

4 χρονιά. 

 (6.4800, 7.0750) και το 32,133% των αποφοίτων τζλειωςαν ςτα 

5 χρόνια. 

 (6.2050, 6.7559) και το 33,2410% των αποφοίτων τζλειωςαν 

ςτα 6 χρόνια. 

 (6.0100, 6.5500) και το 21,3296% των αποφοίτων τζλειωςαν 

ςτα 7 χρόνια. 

 (5.9450, 6.3950) και το 5,2632 των αποφοίτων τζλειωςαν ςτα 8 

χρόνια. 

 

 Οι πτυχιοφχοι με διάρκεια ςπουδϊν 9 χρόνια είναι μόλισ 5 

οπότε αναφζρουμε μόνο ότι το 50% βρίςκεται ςτο διάςτθμα 

(6.0500, 6.2300) και αποτελοφν το 1,3850% των αποφοίτων. 

Σζλοσ ςτα 10 ζτθ υπάρχει μόνο ζνασ πτυχιοφχοσ με βακμό 

πτυχίου 5.58 που είναι και ο χαμθλότεροσ που ζχει 

παρατθρθκεί και αποτελεί το 0.2770% του ςυνόλου. 

5. ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ ΑΝΑ ΕΣΟ ΟΡΚΩΜΟΙΑ 

Από ανάλυςθ που ζγινε ςτουσ βακμοφσ πτυχίων των αποφοίτων με: 

 3 απόφοιτουσ το ζτοσ 2002-03 

 32 απόφοιτουσ το ζτοσ 2003-04 

 56 απόφοιτουσ το ζτοσ 2004-05 

 57 απόφοιτουσ το ζτοσ 2005-06 

 115 απόφοιτουσ το ζτοσ 2006-07 

 53 απόφοιτουσ το ζτοσ 2007-08 

 40 απόφοιτουσ το ζτοσ 2008-09 

 5 απόφοιτουσ το ζτοσ 2009-10 
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                                          2003-04           2004-05         2005-06            2006-07 

Μζςοσ όροσ πτυχίου 6.9606 6.7907 6.6700 6.4878 
Διαςπορά 0.2940 0.2497 0.2974 0.2461 

Διάμεςοσ 6.9000 6.7300 6.5700 6.4200 

Συπικι Απόκλιςθ 0.5422 0.4997 0.5453 0.4960 

Συπικό φάλμα   0.0958 0.0668   0.0722   0.0463 

υντελεςτισ 
Μεταβλθτότθτασ 

0.2940 0.2497 0.2974 0.2461 

υντελεςτισ 
Αςυμμετρίασ 

0.5268 0.7454 1.4140 1.4140 

υντελεςτισ Κφρτωςθσ 2.7066 3.4976 5.5867 0.9897 
Ευροσ 2.1100 2.3400 2.7000 2.7400 

Eνδοτεταρτθμοριακό 
ευροσ 

0.6950 0.5650 0.5100 0.5600 

 

                                            2007-08          2008-09           2009-2010 

Μζςοσ όροσ πτυχίου 6.4321 6.3925 6.4680 

Διαςπορά 0.3029 0.1970 0.1264 

Διάμεςοσ 6.2700 6.2800 6.4500 

Συπικι Απόκλιςθ 0.5504 0.4438 0.3555 

Συπικό φάλμα 0.0756 0.0702 0.1590 

υντελεςτισ 
Μεταβλθτότθτασ 

 0.3029 0.1970 0.1264 

υντελεςτισ 
Αςυμμετρίασ 

1.6614 0.6832 -0.1174 

υντελεςτισ Κφρτωςθσ 5.7671 2.9814 1.9686 

Ευροσ 2.5600 2.0700 0.9400 

Eνδοτεταρτθμοριακό 
ευροσ 

0.5500 0.6000   0.3500 
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Γενικά παρατθροφμε ότι επειδι θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι ,ο 

μζςοσ όροσ που βρικαμε αποτελεί αξιόπιςτο ςτατιςτικό μζγεκοσ 

δθλαδι όλοι οι βακμοί κυμαίνονται γφρω από αυτόν. 

Ακόμα, επειδι ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ είναι μικρότεροσ του 

10% ςυμπεραίνουμε ότι το δείγμα μασ είναι ομοιογενζσ. 

Οι κετικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι αςυμμετρίασ και  του ςυντελεςτι 

κφρτωςθσ μασ δίνουν αντίςτοιχα τθν πλθροφορία ότι θ καμπφλθ 

είναι λοξι προσ τα δεξιά και πλατφκυρτθ, δεδομζνου ότι το δείγμα 

μασ ακολουκεί περίπου κανονικι κατανομι, όςον αφορά το ζτοσ 

ειςαγωγισ 2009-2010 θ αρνθτικι τιμι του ςυντελεςτι αςυμμετρίασ 

και θ κετικι τιμι του ςυντελεςτι κφρτωςθσ μασ δίνουν αντίςτοιχα 

τθν πλθροφορία ότι θ καμπφλθ είναι λοξι προσ τα αριςτερά και 

πλατφκυρτθ δεδομζνου ότι το δείγμα μασ ακολουκεί περίπου 

κανονικι κατανομι.  

Σζλοσ, παρατθροφμε πωσ το 50% των παρατθριςεων μασ βρίςκονται 

ςτο διάςτθμα: 

 (6.8700  ,  7.5600) για το ζτοσ 2002-2003 

 (6.5900  ,  7.2850) για το ζτοσ 2003-2004 

 (6.4900  ,  7.0550) για το ζτοσ 2004-2005 

 (6.3600  ,  6.8700) για το ζτοσ 2005-2006 

 (6.1600  ,  6.7200) για το ζτοσ 2006-2007 

 (6.0800  ,  6.6300) για το ζτοσ 2007-2008 

 (6.0450  ,  6.6450) για το ζτοσ 2008-2009 

 (6.3200  ,  6.6700) για το ζτοσ 2009-2010 
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6. ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ 

Παρατίκενται ανάλυςθ του βακμοφ των πτυχιοφχων ανά 

κατεφκυνςθ κακϊσ και ςχεδιαγράμματα τθσ κατανομισ τουσ. 

                                                                     1θ κατ.       2θ κατ.       3θ κατ. 

                                                                               

Παρατθροφμε ότι υπάρχουν πολφ μικρζσ διαφορζσ ςτουσ μζςουσ 

όρουσ πτυχίων των τριϊν κατευκφνςεων τουσ οποίουσ κεωροφμε 

αξιόπιςτο ςτατιςτικό μζγεκοσ διότι θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι. Ο 

ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ ςτθν 1θ και 2θ κατεφκυνςθ είναι 

αρκετά μεγαλφτεροσ του 10% επομζνωσ δεν ζχουμε ομοιογενζσ 

δείγμα ςε αντίκεςθ με τθν 3θ κατεφκυνςθ που το δείγμα μασ είναι 

ομοιογενζσ. Όςον αφορά τον ςυντελεςτι αςυμμετρίασ για τισ δφο 

πρϊτεσ κατευκφνςεισ δθμιουργεί ζνα μεγάλο άπλωμα προσ τα δεξιά 

και ο ςυντελεςτισ κφρτωςθσ κάνει τθν καμπφλθ μεςόκυρτθ για τιμζσ 

κοντά ςτο 3 και πλατφκυρτθ για μεγαλφτερεσ τιμζσ. Όλα τα 

παραπάνω ςυνοψίηονται ςτα διαγράμματα που ακολουκοφν. Σζλοσ 

το 50% των παρατθριςεων βρίςκεται  

 (6.2500, 6.9250) για τθν 1θ κατεφκυνςθ 

 (6.0700, 6.7800) για τθν 2θ κατεφκυνςθ 

 (6.4000, 6.9000) για τθν 3θ κατεφκυνςθ 

Μζςοσ όροσ πτυχίου 6,7317 6.5096 6.6630 

Διαςπορά 0,3652 0.3163 0.1737 

Διάμεςοσ 6,6300 6.3600 6.6100 

Συπικι Απόκλιςθ 0,6043 0.5624 0.4168 

Συπικό φάλμα 0,0318 0.0296 0.0219 

υντελεςτισ Μεταβλθτότθτασ 0,3652 0.3163 0.1737 

υντελεςτισ Αςυμμετρίασ 1,0400 1.1464  0.5485 

υντελεςτισ Κφρτωςθσ 3,7002 4.2732 3.5727 

Ευροσ 2,4800 2.990 2.2500 

Eνδοτεταρτθμοριακό ευροσ 0,6750 0.7100 0.5000 
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Αξίηει να αναφερκεί ότι από το ςφνολο των πτυχιοφχων το 

Οι 65 ι το 18% των πτυχιοφχων ανικει ςτθν 1θ κατεφκυνςθ 

Οι 194 ι το 53,73% των πτυχιοφχων ανικει ςτθν 2θ κατεφκυνςθ 

Και τζλοσ οι 102 ι το 28,25% των πτυχιοφχων ανικει ςτθν 3θ 

κατεφκυνςθ. 

 

 

Γράφθμα 1θσ κατεφκυνςθσ  

αριθμόσ πτυχίων  

                     βαθμόσ πτυχίου 
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Γράφθμα 2θσ κατεφκυνςθσ 

        αριθμόσ πτυχίων  

         βαθμόσ πτυχίου 

          

 

Γράφθμα 3θσ κατεφκυνςθσ 

αριθμόσ πτυχίων 1 

 βαθμόσ πτυχίου  
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(Β) Συσχέτιση Μεταξφ των Μεταβλητών  

 

   Θέλουμε να μελετήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πτυχίου και της 

διάρκειας  σπουδών των αποφοίτων του τμήματος εφαρμοσμένων μαθηματικών, 

σε δείγμα n=361 αποφοίτων. 

Με χρήση στατιστικού πακέτου Μatlab, κατασκευάσαμε  το διάγραμμα 

διασποράς (scatter plot) .(Σχήμα 1) 

(Σχήμα 1) 

 

 

Παρατηρούμε ότι, όσο αυξάνεται η διάρκεια σπουδών μειώνεται ο βαθμός 

πτυχίου. Αυτό επαληθεύεται από το συντελεστή συσχέτισης     r=-0,5047, που 

δηλώνει την αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών (βαθμός πτυχίου-έτη 

σπουδών). 

Η εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης για το δείγμα είναι r=-0,5047. Το 

ρ(=συντελεστής συσχέτισης πληθυσμού) ανήκει στο διάστημα:            [-0.5778 , 

-0.4236] με πιθανότητα 95%. 
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Στη συνέχεια, με γραμμική παλινδρόμηση εκτιμάμε τους συντελεστές της 

ευθείας ελαχίστων τετραγώνων για τη σχέση του βαθμού πτυχίου με τη διάρκεια 

σπουδών. Η ευθεία αυτή είναι : Υ=8.0862-0.2522Χ. 

Ειδικότερα, κάνουμε την ίδια ανάλυση κατά φύλο, κατά κατεύθυνση και 

έτος εισαγωγής. 

ΚΑΣΑ ΥΤΛΟ: 

Σε δείγμα 164 γυναικών  ο συντελεστής συσχέτισης είναι r=-0.5037 και το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι [ -0.6099 , -0.3798] (Σχήμα 2). 

 

(Σχήμα 2) 

Ενώ, για τους άνδρες (=194) ο συντελεστής συσχέτισης είναι r=-0.5157 και το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι [ -0.5037 , -0.4051] (Σχήμα 3). 

Οι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων για τις γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα 

είναι:Y=7.8197-0.2110X  και Y=8.3427-0.2937Χ. 
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Στο από κοινού διάγραμμα διασποράς οι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων για 

τις γυναίκες και τους άνδρες ,δείχνουν ότι ο βαθμός πτυχίου για τους άνδρες 

μειώνεται πιο ‘‘απότομα’’ όσο περνούν τα έτη σπουδών συγκριτικά με τις 

γυναίκες. Δηλαδή τα έτη σπουδών επηρεάζουν περισσότερο τους άνδρες.(Σχήμα 

Β) 

(Σχήμα Β) 
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ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

Χωρίσαμε τους φοιτητές ανάλογα με την κατεύθυνση που επέλεξαν, με 

κριτήριο τα δύο μαθήματα κατεύθυνσης. Οι κατευθύνσεις είναι τρεις :  

 Κατεύθυνση I: Μαθηματικές Μέθοδοι και Ανάπτυξη Λογισμικού   

 Κατεύθυνση II: Μαθηματική Μοντελοποίηση και Τεχνικές Υπολογισμών    

 Κατεύθυνση III: Χρηματοοικονομικά και Επιχειρησιακά Μαθηματικά 

 

 

Μαθηματικές Μέθοδοι και Ανάπτυξη Λογισμικού 

Η πρώτη κατεύθυνση αποτελείται από 65 πτυχιούχους. Ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι r=-0.5423 και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του είναι [-

0.6943 -0.3439].Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων είναι η Y=8.8406-0.3787Χ.  

(Σχήμα 4)  

(Σχήμα 4) 
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Μαθηματική Μοντελοποίηση και Σεχνικές Τπολογισμών 

Η δεύτερη κατεύθυνση αποτελείται από 194 πτυχιούχους. Ο συντελεστής 

συσχέτισης θα είναι r=-0.5205 και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του είναι [-

0.6162 -0.3439].Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων είναι η Y=8.1020-0.2625X.  

(Σχήμα 5) 

 

(Σχήμα 5) 
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Φρηματοοικονομικά και Επιχειρησιακά Μαθηματικά 

Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση αποτελείται από 102 πτυχιούχους. Ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι r=-0.4137 και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του είναι [-

0.5629 -0.2384].Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων είναι η Y=7.59010.1581X 

(Σχήμα6) 

(Σχήμα6) 
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Στο από κοινού διάγραμμα διασποράς οι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων για 

τις τρεις κατευθύνσεις ,δείχνουν ότι ο βαθμός πτυχίου για την δεύτερη 

κατεύθυνση μειώνεται πιο ‘‘απότομα’’ όσο περνούν τα έτη σπουδών από την 

τρίτη κατεύθυνση. Επίσης ο βαθμός πτυχίου για την πρώτη κατεύθυνση 

μειώνεται πιο ‘‘απότομα’’ όσο περνούν τα έτη σπουδών από τη δεύτερη. (Σχήμα 

Γ) 

(Σχήμα Γ) 

 

Επειδή οι μέσοι όροι βαθμών πτυχίου δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι 

ανά έτος σπουδών χωρίζουμε τους απόφοιτους σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη θα 

είναι αυτοί που αποφοίτησαν από τέσσερα μέχρι έξι  χρόνια και η δεύτερη αυτοί 

που αποφοίτησαν από έξι μέχρι δέκα χρόνια. Έτσι επιτυγχάνεται μία πιο 

αντικειμενική γραμμική σχέση ανάμεσα στο βαθμό πτυχίου και στα έτη 

σπουδών. Έτσι θα έχουμε, ακόμα τρία διαγράμματα διασποράς. 

Για τους φοιτητές που αποφοίτησαν από τέσσερα έως έξι χρόνια ο 

συντελεστής συσχέτισης r =-0,3769 και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι το 

[-0.4769 -0.2673].Ενώ για τους φοιτητές που αποφοίτησαν από  έξι έως δέκα 

χρόνια ο συντελεστής συσχέτισης είναι r =-0,3269 και το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι το [-0.4399 -0.2037].(Σχήμα7) 
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(Σχήμα7) 

Οι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων για τους φοιτητές που αποφοίτησαν από 

τέσσερα έως έξι χρόνια και για τους φοιτητές που αποφοίτησαν από  έξι έως 

δέκα χρόνια αντίστοιχα είναι: 

Y=8.4465-0.3206X  και Y=7.6681-0.1912Χ. 

Μόνο για τους άνδρες φοιτητές που αποφοίτησαν από τέσσερα έως έξι χρόνια 

ο συντελεστής συσχέτισης r =-0,3920 και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι 

το [-0.5225 -0.2435]. Ενώ για τους άνδρες φοιτητές που αποφοίτησαν από  έξι 

έως δέκα χρόνια ο συντελεστής συσχέτισης είναι r =-0,2704 και το 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης είναι : 

[-0.5018 -0.0029]. ( Σχήμα 8) 
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Μόνο για τις γυναίκες φοιτήτριες που αποφοίτησαν από τέσσερα έως έξι 

χρόνια ο συντελεστής συσχέτισης r =-0,3686 και το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι το [-0.5162 -0.1997]. Ενώ για τις γυναίκες φοιτήτριες που 

αποφοίτησαν από  έξι έως δέκα χρόνια ο συντελεστής συσχέτισης είναι r =-

0,2875 και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι το [-0.5284 -0.0036]. ( Σχήμα 

9) 

(Σχήμα 9) 

Στο από κοινού διάγραμμα διασποράς οι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων για 

τις γυναίκες και τους άνδρες που αποφοίτησαν από τέσσερα έως έξι χρόνια, 

δείχνουν ότι ο βαθμός πτυχίου για τους άνδρες μειώνεται πιο ‘‘απότομα’’ όσο 

περνούν τα έτη σπουδών συγκριτικά με τις γυναίκες, (Σχήμα Β). Το ίδιο ισχύει 

για τις γυναίκες και τους άνδρες που αποφοίτησαν από έξι  έως δέκα 

χρόνια.(Σχήμα Δ) 
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(Σχήμα Δ) 

 

 

ΚΑΤΑ ΈΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Χωρίσαμε τους φοιτητές ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους. Από το 1999 έως το 

2003. 

Για το 1999 ο συντελεστής συσχέτισης r =-0,5831 και το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι το [-0.7038 -0.4295]. 

Για το 2000 ο συντελεστής συσχέτισης r =-0,5590 και το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι το [-0.6860 -0.3990]. 

 Για το 2001 ο συντελεστής συσχέτισης r =-0,5985 και το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι το [-0.7275 -0.4286]. 

Για το 2002 ο συντελεστής συσχέτισης r =-0,3363 και το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι το [-0.5580 -0.0699]. 

για το 2003 ο συντελεστής συσχέτισης r =-0,4382 και το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι το [-0.6702 -0.1281]. 
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ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΚΑΣΑ ΕΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ (one-way ANOVA) 

Θέλουμε να μελετήσουμε αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα έτη 

εισαγωγής, όσον αφορά το μέσο όρο αποφοίτησης των φοιτητών. Ο έλεγχος των 

διαφορών θα γίνει σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Επιλέγουμε
[1]

 τους 

φοιτητές που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 1999 έως 2003 και έχουν 

διάρκεια σπουδών  μέχρι και 6 έτη. 

Ορίζουμε τον έλεγχο: 

Ho= δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέσων όρων βαθμών πτυχίων ανά έτος 

εισαγωγής. 

Η1= υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέσων όρων βαθμών πτυχίων ανά έτος 

εισαγωγής. 

Εκτελούμε  one-way ANOVA για να ελέγξουμε αν η αρχική μας υπόθεση είναι 

αποδεκτή για διάστημα εμπιστοσύνης  95%. 

 
Ο πίνακας ANOVA στην πρώτη στήλη παρουσιάζει το άθροισμα των τετραγώνων, 

στην επόμενη στήλη είναι οι βαθμοί ελευθερίας. Ακολουθεί η στήλη με τα μέσα 

τετράγωνα, η στατιστική F και τέλος η τιμή p-value.  

Το κριτήριο για τον έλεγχο είναι: 

critF F
 : απορρίπτω την μηδενική μου υπόθεση 

critF F
 : δέχομαι την μηδενική μου υπόθεση 

όπου 
, (1 )crit df errorF F a
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Συγκεκριμένα, εδώ δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση γιατί : 

4,300(1 5%) 2.37 2critF F F
  

 

Δηλαδή, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα έτη εισαγωγής, όσον αφορά το 

μέσο όρο αποφοίτησης των φοιτητών.  

Το boxplot μας παρουσιάζει πως είναι κατανεμημένες οι βαθμοί αποφοίτησης 

ανά έτος εισαγωγής, μέσα σε κάθε boxplot βρίσκεται το 50% των 

παρατηρήσεων. Η κόκκινη γραμμή είναι η διάμεσος ή αλλιώς το κέντρο των 

παρατηρήσεων. Τα πάνω και κάτω άκρο σε κάθε boxpot είναι το 75ο–

εκατοστιαίο σημείο και 25ο–εκατοστιαίο σημείο αντίστοιχα. 

 

 

 

[1]Για ισορροπία των παρατηρήσεων  ανά έτος εισαγωγής προσθέσαμε τη μέση τιμή του βαθμού 

αποφοίτησης για κάθε χρόνο. {σύνταξη εντολής ANOVA} 
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ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΚΑΣΑ ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΕΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ 

 (two-way ANOVA) 

 

Ελέγχουμε αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους βαθμούς αποφοίτησης 

ανάλογα με το φύλο. Επίσης, ελέγχουμε αν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

φύλου και έτους εισαγωγής στο βαθμό πτυχίου. 

Στην πρώτη περίπτωση: 

Ορίζουμε τον έλεγχο: 

Ho= δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέσων όρων βαθμών πτυχίων κατά 

φύλο. 

Η1= υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέσων όρων βαθμών πτυχίων κατά φύλο. 

F=2.67 και  Fcrit=F40,205(1-5%)=1.46.  
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Άρα 

critF F
 : απορρίπτω την μηδενική μου υπόθεση 

Άρα, υπάρχουν διαφορές στο βαθμό πτυχίου των αποφοίτων κατά φύλο σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Στην δεύτερη περίπτωση: 

Ορίζουμε τον έλεγχο: 

Ho= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και έτους εισαγωγής στο βαθμό 

πτυχίου. 

Η1= υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και έτους εισαγωγής στο βαθμό 

πτυχίου. 

F=1,46 και  Fcrit=F160,205(1-5%)=1,29 

Άρα 

critF F
 : απορρίπτω την μηδενική μου υπόθεση 

Άρα, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και έτους εισαγωγής στο βαθμό 

πτυχίου σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
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ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΚΑΣΑ ΥΤΛΟ, ΕΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΟΤΔΩΝ 1999-2003. (n-way ANOVA) 

Η επιλογή των αποφοίτων έγινε για τα έτη εισαγωγής 1999-2003. Το μέγεθος 

του δείγματος είναι 345 απόφοιτοι, 189 άνδρες και 156 γυναίκες. 

Ορίζουμε 3 ελέγχους : 

Κατά έτος εισαγωγής 

H0= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και έτους εισαγωγής στο βαθμό 

πτυχίου. 

Κατά φύλο 

Η1= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και έτους εισαγωγής στο βαθμό 

πτυχίου. 

Κατά διάρκεια σπουδών 

Η2= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και έτους εισαγωγής στο βαθμό 

πτυχίου.  

 

Ελεγχός υπόθεσης H0: 

F=2,5 και Fcrit=F4,333(1-5%)=2,4 
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Άρα 

critF F
 : απορρίπτω την μηδενική μου υπόθεση 

Άρα, υπάρχουν διαφορές ανά έτος εισαγωγής στο βαθμό πτυχίου σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

Ελεγχός υπόθεσης H1: 

F=0,84 και Fcrit=F1,333(1-5%)=3,87 

Άρα 

critF F
 : δέχομαι την μηδενική μου υπόθεση  

Άρα, δεν υπάρχουν διαφορές στο βαθμό πτυχίου κατά φύλο σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

Ελεγχός υπόθεσης H3: 

F=22,89 και Fcrit=F6,333(1-5%)=2,13 

Άρα,  

critF F
 : απορρίπτω την μηδενική μου υπόθεση 

Άρα, υπάρχουν διαφορές στο βαθμό πτυχίου, κατά έτη σπουδών σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

 

 

 

Ορίζουμε 3 ελέγχους : 

Κατά έτος εισαγωγής και φύλο 

Κ0= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ έτους εισαγωγής και φύλου στο βαθμό 

πτυχίου. 
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Κατά έτος εισαγωγής και διάρκεια σπουδών 

Κ1= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ έτος εισαγωγής και διάρκεια σπουδών 

στο βαθμό πτυχίου. 

Κατά φύλο και διάρκεια σπουδών 

Κ2= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και διάρκειας σπουδών στο 

βαθμό πτυχίου. 

 

 

Ελεγχός υπόθεσης Κ0: 

F=0,51 και Fcrit=F4,309(1-5%)=2,4 

Άρα, 

critF F
 : δέχομαι την μηδενική μου υπόθεση 

 Άρα, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ έτους εισαγωγής και φύλου στο 

βαθμό πτυχίου σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Ελεγχός υπόθεσης Κ1: 

F=0,91 και Fcrit=F15,309(1-5%)=1,7 

 

Άρα, 

critF F
 : δέχομαι την μηδενική μου υπόθεση  
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Άρα, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ έτος εισαγωγής και διάρκεια σπουδών 

στο βαθμό πτυχίου σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Ελεγχός υπόθεσης Κ3: 

F=1,28 και Fcrit=F5,309(1-5%)=2,24  

Άρα, 

critF F
 : δέχομαι την μηδενική μου υπόθεση 

 

Άρα, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και διάρκειας σπουδών στο 

βαθμό πτυχίου σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

 

Ορίζουμε τον έλεγχο: 

Κατά έτος εισαγωγής, φύλο και διάρκεια σπουδών 

Μ0= δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ εισαγωγής, φύλου και διάρκειας 

σπουδών στο βαθμό πτυχίου. 
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Ελεγχός υπόθεσης Μ0: 

F=2,58 και Fcrit=F12,297(1-5%)=1,78 

Άρα, 

critF F
 : απορρίπτω την μηδενική μου υπόθεση 

Άρα, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ εισαγωγής, φύλου και διάρκειας σπουδών 

στο βαθμό πτυχίου σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


