
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων 

Τμήμα  Μαθηματικών   
Α.Π.Θ. 



 
Αξιολόγηση Μαθημάτων 

 Προς το τέλος κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες  του τμήματος 
καλούνται να αξιολογήσουν τα μαθήματα  που 
παρακολούθησαν και τους διδάσκοντες/ουσες των 
μαθημάτων αυτών.   

 Μέσω της αξιολόγησης, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 
να αναφέρουν τί τους άρεσε και τί δεν τους άρεσε σε σχέση με 
τα μαθήματα που παρακολούθησαν και να κάνουν προτάσεις 
για βελτίωση. 



 
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 

 η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται 
ηλεκτρονικά 
 

 

 κατά το τρέχον εξάμηνο, η αξιολόγηση θα είναι 
ηλεκτρονική και θα πραγματοποιηθεί από 5 Μαΐου 
2019 έως και 28 Μαΐου 2019*  

 
 



 
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 

 η ηλεκτρονική αξιολόγηση διασφαλίζει την 
ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα μέλος 
του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού δε 
λαμβάνει γνώση για το ποιοι φοιτητές/τριες 
συμμετείχαν 
 

 

 οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνονται μόνο για 
τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων και δεν έχουν πρόσβαση στα 
πρωτογενή δεδομένα (ονόματα, ΑΕΜ). 



 
Πώς γίνεται; 

 Το διάστημα 6/05/2018—28/05/2019 
 

σας καλούμε να αξιολογήσετε τα μαθήματα 
που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο μέσω της 
προσωπικής σας σελίδας στο site της ΜΟΔΙΠ: 
qa.auth.gr 
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Πώς γίνεται; 

1. Συνδέεστε στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ (qa.auth.gr) με τον ιδρυματικό σας 
λογαριασμό. 
  

2. Με την είσοδο στο σύστημα μεταφέρεστε στην προσωπική σας σελίδα, 
όπου εμφανίζονται τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, στα οποία 
έχετε εγγραφεί. 
  

3. Μπορείτε να αξιολογήσετε κάθε μάθημα στο οποίο έχετε εγγραφεί και 
τον/την διδάσκοντα/ουσα (ή διδάσκοντες) απαντώντας σε ένα 
σύντομο ερωτηματολόγιο (πολλαπλής επιλογής) 15 ερωτήσεων. 
 

4. Η διαδικασία για κάθε μάθημα διαρκεί περίπου 3 λεπτά. 

https://qa.auth.gr/


 
Πώς γίνεται; 

 Επιλέγοντας ένα μάθημα  μεταφέρεστε στο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος, σε δύο 
βήματα 

 
 
 

Στο πρώτο βήμα επιλέγετε τον /  την ή τους διδάσκοντες 
των οποίων τις διαλέξεις ή τα σεμινάρια έχετε 
παρακολουθήσει. Οι διδάσκοντες που εμφανίζονται είναι 
εκείνοι που έχουν καταχωρηθεί από τη Γραμματεία του 
Τμήματος. 

 
 
 

Επειδή ενδέχεται να μην έχουν δηλωθεί ένας ή 
περισσότεροι διδάσκοντες δίνεται η επιλογή Άλλος /  Άλλη 
/  Άλλοι 



 
Πώς γίνεται; 

Στο δεύτερο βήμα εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης του μαθήματος. 

Υπάρχουν 3 κατηγορίες ερωτήσεων: 
– Για το μάθημα 
– Για τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες 
– Για τον/την φοιτητή/τρια 

 
 
 
 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων 
για το μάθημα και τους διδάσκοντες. 



 
Πώς γίνεται; 

 Οι απαντήσεις σας δίνονται με τη χρήση μιας 
κλίμακας με διαβάθμιση 0, 25, 50, 75 και 100. 

 
 Οι ερωτήσεις απαντώνται με κλικ στο 
αντίστοιχο κυκλάκι. Για να υποβληθεί το 
ερωτηματολόγιο θα πρέπει να απαντηθούν 
όλες οι ερωτήσεις. 



 
Πώς γίνεται; 

 Επίσης, σε κάθε ερώτηση υπάρχει η 
δυνατότητα απάντησης 
 

 

Α: Δεν αφορά αυτό το μάθημα και 
 
 
 
 
 

Δ : Δε γνωρίζω /  δεν απαντώ 



 
Ερωτήσεις για το μάθημα: 

1. Οι στόχοι (μαθησιακά αποτελέσματα) του μαθήματος ήταν σαφείς; 

2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους (μαθησιακά 
αποτελέσματα) του μαθήματος; 

3. Οι ανάγκες του μαθήματος καλύπτονται από τις βιβλιοθήκες του 
Τμήματος / της Σχολής και του Πανεπιστημίου; 

4. Υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και τα κριτήρια 
βαθμολόγησης του μαθήματος; 

5. Πως κρίνετε τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος σε 
σχέση με το φόρτο εργασίας που πραγματικά είχε; 

 



 
Πιστωτικές Μονάδες (ερώτηση 5): 

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που 
απαιτείται κατά μέσο όρο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για να 
επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  
 
Ο φόρτος εργασίας είναι ο χρόνος που υπολογίζεται ότι χρειάζεται 
τυπικά να αφιερώσουν συνολικά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου για να ολοκληρώσουν όλες τις μαθησιακές 
δραστηριότητες, όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, η μελέτη 
και οι εξετάσεις. 
 
1 ECTS   αντιστοιχεί  σε 30 ώρες εργασίας. Έτσι, ένα μάθημα με 5 ECTS, 
αντιστοιχεί σε 150 ώρες φόρτου εργασίας το εξάμηνο, περίπου σε 10 
ώρες φόρτου εργασίας ανά εβδομάδα. 



 
Ερωτήσεις για το διδακτικό προσωπικό: 

1. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 

2. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 
μαθήματος; 

3. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (πχ παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές / τις 
φοιτήτριες); 

4. Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές / τις φοιτήτριες; 

 



 
Ερωτήσεις  για  το ν/την  φοιτητή/τρια: 

Εγώ (ο φοιτητής / η φοιτήτρια) 
 
1. Παρακολούθησα τα μαθήματα (διαλέξεις): 
2. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου 
μαθήματος: 
 
Συνολικά 
1. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το μάθημα; 
2. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το διδάσκοντα / τη 
διδάσκουσα; 



 
Τελευταίο Βήμα: Υποβολή 

 Με την υποβολή, αν έχουν συμπληρωθεί όλες οι 
ερωτήσεις, οι απαντήσεις θα καταχωρηθούν στο σύστημα 
και ο/η φοιτητής/ τρια θα επιστρέψει στην προσωπική 
του/ της σελίδα. 
  

 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα μαθήματα 
που παρακολουθείτε στο τρέχον εξάμηνο. 



Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ! 
 

 
 
 
 
 

Αν και εθελοντική, η συμμετοχή σας 
στην αξιολόγηση είναι εξαιρετικά 
σημαντική γιατί συμβάλει στη 
βελτίωση των μαθημάτων και του 
προγράμματος σπουδών 



Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας! 
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