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Σελίδες θέασης ανά
επίσκεψη (κατά Μ.Ο.)

Μέση διάρκεια
επίσκεψης
(λεπτά)

Ποσοστό νέων
επισκεπτών
κατά Μ.Ο. (σε
%)

Μόνιμοι (Μοναδικοί)
επισκέπτες
(συνολικά)

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΜΣ

Βounce Rate*

68.807

3,46

3:00

55,26

38.008

238.093

41,01%

Εξαιρετικός
αριθμός, στοιχείο
στατιστικής
ιδιαιτέρως
ενθαρρυντικό εάν
αναλογιστεί
κανείς ότι η
λειτουργία της
ιστοσελίδας δεν
έχει
συμπληρώσει τα
δύο έτη.

Τούτο σημαίνει ότι, από τη
στιγμή που θα επισκεφθεί
κάποιος την ιστοσελίδα, θα
πλοηγηθεί κατά μ.ο. σε
τέσσερεις περίπου
ιστοσελίδες εντός του
http://criminology.panteion.
gr/, αναζητώντας
περισσότερο υλικό.

Ο μέσος όρος
παραμονής στον
ιστότοπο
καταδεικνύει ότι
κάποιος που τον
επισκέπτεται
πλοηγείται και
ερευνά το
περιεχόμενό του,
καθώς το βρίσκει
ενδιαφέρον.

Θετικό
ποσοστό,
συνδυαστικά
με τον
μοναδικό
(μόνιμο)
αριθμό
επισκεπτών.

Από τούτο προκύπτει
ότι οι περισσότεροι
από τους μισούς που
επισκέπτονται για
πρώτη φορά τον
ιστότοπο του ΠΜΣ
επιστρέφουν σε πολύ
μεγάλο ποσοστό
(30.676, ήτοι το
44,6%), κάτι που
οφείλεται στο γεγονός
ότι το περιεχόμενο της
ιστοσελίδας του ΠΜΣ
είναι δυναμικό
(ανανεώνεται
ανελλιπώς με
επιστημονικά θέματα,
ανακοινώσεις,
τελευταία νέα,
δραστηριότητες,
δημοσιεύεις κλπ) και
παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον για τον
επισκέπτη.

Αριθμός πολύ
μεγάλος, δεδομένων
των αναλογιών
(αυστηρά
επιστημονικός
χαρακτήρας του
ιστότοπου, μικρός
χρόνος λειτουργίας
της ιστοσελίδας του
ΠΜΣ κλπ.)
Οι επισκέπτες
πλοηγούνται σε
περισσότερες από
τρεις (3) ιστοσελίδες
και μένουν για
αρκετό διάστημα
συνδεδεμένοι στην
ιστοσελίδα.

Το bounce rate κυμαίνεται σε πολύ
ικανοποιητικά επίπεδα, αν συνεκτιμηθεί
ο επιστημονικός και ενημερωτικός
χαρακτήρας, καθώς και το εξειδικευμένο
περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ΠΜΣ. Ο
χρόνος που αφιερώνει ο επισκέπτης σε
κάθε ιστοσελίδα ξεπερνά το λεπτό.
* Το bounce rate είναι ένας μαθηματικός
τύπος μέτρησης του marketing (που
χρησιμοποιείται στο ίντερνετ) και αφορά
σε στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν
από το χρονικό διάστημα που κάποιος
επισκέπτης πλοηγείται στο περιεχόμενο
μιας ιστοσελίδας και η διάρκεια
παραμονής του σε αυτή. Είναι γενικώς
αποδεκτό ότι όσο χαμηλότερο είναι το
ποσοστό bounce rate (για επιστημονικού
χαρακτήρα ιστοσελίδες), τόσο
μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για
κάθε επισκέπτη η ιστοσελίδα, αφού
πλοηγείται και την ερευνά για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Συνεπώς, ένα
ικανοποιητικό ποσοστό θεωρείται αυτό
της τάξης του 60%, πράγμα που σημαίνει
ότι το 41% είναι πολύ καλό.

Πηγές εύρεσης / επίσκεψης της ιστοσελίδας του ΠΜΣ (εμφανίζονται οι δέκα επικρατέστερες κατά φθίνουσα σειρά)
1

google / organic

2

panteion.gr / referral

3

(direct) / (none)
Η Google φαίνεται πως αποτελεί τη βασική μηχανή αναζήτησης (όχι πως δεν ήταν αναμενόμενο) για όλους

4

sociology.panteion.gr / referral
εκείνους που αναζητούν επιστημονική γνώση σχετική με τις εγκληματολογικές σπουδές, αφού βρίσκεται

5

facebook.com / referral

στην κορυφή της λίστας. Ακολουθεί η κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου.
Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο «απευθείας σύνδεσμος»

6

psychologein.dagorastos.net /
referral

7

psychologein.sciblogs.net / referral

καταδεικνύοντας το γεγονός ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ βρίσκεται πλέον στα «Αγαπημένα»
για 4.000 περίπου επισκέπτες. Τέταρτη έπεται η ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου.
Περίοπτη θέση (5η) κατέχει και το facebook, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις (6η-9η) βρίσκονται ενημερωτικά

8

gpsa.gr / referral

9

e-steki.gr / referral

10

psychology.uoc.gr / referral

blogs με τη λίστα να κλείνει ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης.

Οι δέκα κορυφαίες σε επισκεψιμότητα σελίδες του ΠΜΣ
(εντός του διαδικτυακού τόπου http://criminology.panteion.gr/)
1

http://criminology.panteion.gr/

2

/αρχικη/96προφιλ/
71ιστορικο

3

/ανακοινωσεις

4

/σπουδες/μεταπτυχιακό/εισαγωγικέςεξετά
σεις/εξεταστεαυλη

5

/σπουδες/μεταπτυχιακό/εισαγωγικέςεξετά
σεις/προϋποθέσειςεισαγωγής

Απολύτως λογικό το ότι κατατάσσονται ως πρώτες, καθώς αποτελούν τις αρχικές σελίδες
του ΠΜΣ και προσφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες γνωριμίας με το
συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εγκληματολογίας.
Η κατάταξη των ανακοινώσεων στην τρίτη θέση αιτιολογείται, καθώς ο σύνδεσμος για τις
ανακοινώσεις βρίσκεται σε σταθερή και περίοπτη θέση και επικαιροποιείται διαρκώς με
νέα τόσο για την επιστήμη της Εγκληματολογίας (συνέδρια, παρουσιάσεις κλπ.) όσο και
για τη λειτουργία του ΠΜΣ (εγγραφές, εισαγωγικές εξετάσεις, διδακτική ύλη κλπ.)

Οι διευθύνσεις αυτές συμπληρώνουν την κορυφή της λίστας επισκεψιμότητας διότι
6

/σπουδες/μεταπτυχιακό/εισαγωγικέςεξετάσεις/προκυρηξη

αποτελούν τις ψηφιακές πύλες, τον ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών,
υποψηφίων φοιτητών και του ΠΜΣ, αφού αποτελούν πηγή ενημέρωσης τόσο για τους

7

/σπουδες/μεταπτυχιακό/εισαγωγικέςεξετάσεις/προϋποθέσεις-εισαγωγής?start=1

όρους διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων, όσο και για τη διδακτέα ύλη, τις
σημαντικές ημερομηνίες, τα συνέδρια κ.ο.κ. Ιδιαίτερα βοηθητική για την περιήγηση στις

8

/ανακοινωσεις/330-πρόσκληση-υποβολήςυποψηφιοτήτων-για-το-ακαδημαϊκό-έτος2013-14

9

/σπουδες/μεταπτυχιακό/μαθηματα

10

/σπουδες/μεταπτυχιακό/εισαγωγικέςεξετάσεις/προϋποθέσεις-εισαγωγής?start=4

σελίδες του ιστότοπου είναι η δίγλωσση κατασκευή του που επιτρέπει τις επισκέψεις και
από χώρες εκτός Ελλάδας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακ.

Οι δέκα πρώτες χώρες που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά επισκεψιμότητας (upd. 20 Oct. 2013)

Επισκέψεις

Ποσοστό νέων
επισκέψεων (%)

Νέες επισκέψεις

Μέσος αριθμός σελίδων που
προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
μίας επίσκεψης στον ιστότοπο

Μέσος όρος διάρκειας
επίσκεψης σε λεπτά

38.108

Μέσος όρος ιστότοπου:
3,46
(0,00%)

00:03:00

36.262

3,48

00:03:01

α/α

Χώρα /
Επικράτεια

68.807
(σύνολο)

1.

Greece

66.295

55,38%
Μέσος όρος
ιστότοπου:
55,26%
(0,23%)
54,70%

2.

Cyprus

977

78,71%

769

3,04

00:02:11

3.

(not set)

304

52,30%

159

2,69

00:02:39

299

69,57%

208

3,37

00:02:42

United
4.
Kingdom
5.

United States

182

70,33%

128

2,50

00:02:01

6.

Germany

131

90,84%

119

3,27

00:02:08

7.

Italy

79

54,43%

43

4,13

00:03:20

8.

Netherlands

64

89,06%

57

3,94

00:04:37

9.

France

58

84,48%

49

3,66

00:02:25

10.

Belgium

46

86,96%

40

2,87

00:01:48

