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Αμηνιόγεζε Μαζεκάησλ 

Πξνο ην ηέινο θάζε εμακήλνπ, νη θνηηεηέο/ηξηεο  ηνπ ηκήκαηνο 

θαινύληαη λα αμηνινγήζνπλ ηα καζήκαηα  πνπ 

παξαθνινύζεζαλ θαη ηνπο δηδάζθνληεο/νπζεο ησλ 

καζεκάησλ απηώλ. 
  

Μέζσ ηεο αμηνιόγεζεο, νη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα αλαθέξνπλ ηί ηνπο άξεζε θαη ηί δελ ηνπο άξεζε ζε ζρέζε κε 

ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινύζεζαλ θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο 

γηα βειηίσζε. 



 

Ηιεθηξνληθή Αμηνιόγεζε 

ε αμηνιόγεζε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη 

ειεθηξνληθά 

 
 

θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν, ε αμηνιόγεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί από 15 Γεθεκβξίνπ 2018 έσο 

θαη 23 Γεθεκβξίνπ 2018  



 

Ηιεθηξνληθή Αμηνιόγεζε 

ε ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε δηαζθαιίδεη ηελ 
αλσλπκία ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ θαη θαλέλα κέινο 
ηνπ δηδαθηηθνύ ή δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ δε 
ιακβάλεη γλώζε γηα ην πνηνη θνηηεηέο/ηξηεο 
ζπκκεηείραλ 
 

 

νη δηδάζθνληεο/νπζεο ελεκεξώλνληαη κόλν γηα 
ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ 
αμηνινγήζεσλ θαη δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηα 
πξσηνγελή δεδνκέλα (νλόκαηα, ΑΔΜ). 



 

Πώο γίλεηαη; 

 Σν δηάζηεκα 15/12/2018--23/12/2018 
 

ζαο θαινύκε λα αμηνινγήζεηε ηα καζήκαηα 

πνπ παξαθνινπζείηε απηό ην εμάκελν κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο ζαο ζειίδαο ζην site ηεο ΜΟΓΙΠ: 

qa.auth.gr 
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Πώο γίλεηαη; 

1. πλδέεζηε ζηε ζειίδα ηεο ΜΟΓΙΠ (qa.auth.gr) κε ηνλ ηδξπκαηηθό ζαο 

ινγαξηαζκό. 

  
2. Με ηελ είζνδν ζην ζύζηεκα κεηαθέξεζηε ζηελ πξνζσ-πηθή ζαο 

ζειίδα, όπνπ εκθαλίδνληαη ηα καζήκαηα ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ, ζηα 

νπνία έρεηε εγγξαθεί. 

  
3. Μπνξείηε λα αμηνινγήζεηε θάζε κάζεκα ζην νπνίν έρεηε εγγξαθεί θαη 

ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα (ή δηδάζθνληεο) απαληώληαο ζε έλα 

ζύληνκν εξσηεκαηνιόγην (πνιιαπιήο επηινγήο) 15 εξσηήζεσλ. 

 

4. Η δηαδηθαζία γηα θάζε κάζεκα δηαξθεί πεξίπνπ 3 ιεπηά.  
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Πώο γίλεηαη; 

Δπηιέγνληαο έλα κάζεκα  κεηαθέξεζηε ζην 
εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο, ζε δύν 
βήκαηα 

 
 
 

ην πξώην βήκα επηιέγεηε ηνλ /  ηελ ή ηνπο δηδάζθνληεο 
ησλ νπνίσλ ηηο δηαιέμεηο ή ηα ζεκηλάξηα έρεηε 
παξαθνινπζήζεη. Οη δηδάζθνληεο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη 
εθείλνη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί από ηε Γξακκαηεία ηνπ 
Σκήκαηνο. 

 
 
 

Δπεηδή ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ δεισζεί έλαο ή 
πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο δίλεηαη ε επηινγή Άιινο /  Άιιε 
/  Άιινη 



 

Πώο γίλεηαη; 

ην δεύηεξν βήκα εκθαλίδεηαη ην εξσηεκαηνιόγην 
αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο. 

Τπάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ: 

– Γηα ην κάζεκα 

– Γηα ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα ή ηνπο δηδάζθνληεο 

– Γηα ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα 
 
 
 
 

Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο 
ζρνιίσλ γηα ην κάζεκα θαη ηνπο δηδάζθνληεο 



 

Πώο γίλεηαη; 

Οη απαληήζεηο ζαο δίλνληαη κε ηε ρξήζε κηαο 

θιίκαθαο κε δηαβάζκηζε 0, 25, 50, 75 θαη 100. 

 

 Οη εξσηήζεηο απαληώληαη κε θιηθ ζην 

αληίζηνηρν θπθιάθη. Γηα λα ππνβιεζεί ην 

εξσηεκαηνιόγην ζα πξέπεη λα απαληεζνύλ 

όιεο νη εξσηήζεηο. 



 

Πώο γίλεηαη; 

Δπίζεο, ζε θάζε εξώηεζε ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα απάληεζεο 

 
 

Α: Γελ αθνξά απηό ην κάζεκα θαη 
 

 
 
 
 

Γ : Γε γλσξίδσ /  δελ απαληώ 



 

Ερωτιςεισ για το μάκθμα: 

1. Οι ςτόχοι (μακθςιακά αποτελζςματα) του μακιματοσ ιταν ςαφείσ; 

2. Η φλθ που καλφφκθκε ανταποκρινόταν ςτουσ ςτόχουσ (μακθςιακά 

αποτελζςματα) του μακιματοσ; 

3. Οι ανάγκεσ του μακιματοσ καλφπτονται από τισ βιβλιοκικεσ του 

Τμιματοσ / τθσ Σχολισ και του Πανεπιςτθμίου; 

4. Υπιρξε ενθμζρωςθ ςχετικά με τον τρόπο εξζταςθσ και τα κριτιρια 

βακμολόγθςθσ του μακιματοσ; 

5. Πωσ κρίνετε τον αρικμό πιςτωτικών μονάδων (ECTS) του μακιματοσ ςε 

ςχζςθ με το φόρτο εργαςίασ που πραγματικά είχε; 

 



 

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ (ερώτθςθ 5): 

Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS εκφράηουν τον φόρτο εργαςίασ που 
απαιτείται κατά μζςο όρο από τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ για να 
επιτφχουν τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα.  
 
Ο φόρτοσ εργαςίασ είναι ο χρόνοσ που υπολογίηεται ότι χρειάηεται 
τυπικά να αφιερώςουν οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ για να 
ολοκλθρώςουν όλεσ τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ είναι θ 
παρακολοφκθςθ παραδόςεων, οι εργαςίεσ, θ μελζτθ και οι εξετάςεισ, 
που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των αναμενόμενων μακθςιακών 
αποτελεςμάτων (δθλαδι ςε ΟΛΗ τθ διάρκεια του εξαμινου και 
εξεταςτικισ περιόδου). 
 
1 ECTS   αντιςτοιχεί  ςε 25-30 ώρεσ εργαςίασ. 



 

Ερωτιςεισ για το διδακτικό προςωπικό: 

1. Οργανώνει καλά τθν παρουςίαςθ τθσ φλθσ ςτα μακιματα; 

2. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφζρον για το αντικείμενο του 

μακιματοσ; 

3. Ήταν ςυνεπισ ςτισ υποχρεώςεισ του/τθσ (πχ παρουςία ςτα μακιματα, 

ζγκαιρθ διόρκωςθ εργαςιών, ώρεσ ςυνεργαςίασ με τουσ φοιτθτζσ / τισ 

φοιτιτριεσ); 

4. Είναι γενικά προςιτόσ/ι ςτουσ φοιτθτζσ / τισ φοιτιτριεσ; 

 



 

Ερωτιςεισ  για  το ν/τθν  φοιτθτι/τρια: 

Δγώ (ν θνηηεηήο / ε θνηηήηξηα) 

 

1. Παξαθνινύζεζα ηα καζήκαηα (δηαιέμεηο): 

2. Αθηεξώλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο: 

 

πλνιηθά 

1. πλνιηθά, πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ην κάζεκα; 

2. πλνιηθά, πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ην δηδάζθνληα / ηε 

δηδάζθνπζα; 



 

Σειεπηαίν Βήκα: Τπνβνιή 

Με ηελ ππνβνιή, αλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όιεο νη 

εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο ζα θαηαρσξεζνύλ ζην ζύζηεκα 

θαη ν/ε θνηηεηήο/ ηξηα ζα επηζηξέςεη ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπ/ ηεο ζειίδα. 

  
Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα όια ηα καζήκαηα 

πνπ παξαθνινπζείηε ζην ηξέρνλ εμάκελν. 



Η ΓΝΩΜΗ Α ΜΔΣΡΑΔΙ! 
 

 
 
 
 
 

Αλ θαη εζεινληηθή, ε ζπκκεηνρή ζαο 

ζηελ αμηνιόγεζε είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή γηαηί ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 



Αμηνιόγεζε 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 


