
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 τηδυνατότητα  

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 3 Μαΐου 

2021 έως και 31 Μαΐου2021*



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 3/05/2021—31/05/2021

σας καλούμε να αξιολογήσετε τα μαθήματα  

που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο μέσω της  

προσωπικής σας σελίδας στο site της ΜΟΔΙΠ:  

qa.auth.gr

https://qa.auth.gr/


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 εγγραφείκαι  

τον/την διδάσκοντα/ουσα (ή διδάσκοντες) απαντώντας σε ένα  

σύντομο ερωτηματολόγιο (πολλαπλής επιλογής) 10 ερωτήσεις.

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 2 κατηγορίες ερωτήσεων:

– Για τομάθημα

– Για τον/την διδάσκοντα/ ουσα ή τους διδάσκοντες

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 και100.

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



Ερωτήσειςγιατομάθημα:


1. Πως κρίνεται το περιεχόμενο του μαθήματος από άποψη 

ενδιαφέροντος και χρησιμότητας ;

2. Πως κρίνεται την συνολική οργάνωση του μαθήματος 

(πρόγραμμα, ενημέρωση, εκπαιδευτικό υλικό) ;

3. Εφόσον μέχρι σήμερα έχετε παρακολουθήσει το σύνολο σχεδόν 

των παραδόσεων, θεωρείτε ότι έχετε κατανοήσει τις βασικές 

έννοιες και μπορείτε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις σας ;

4. Πως αξιολογείται την ε΄ξ’ αποστάσεως διδασκαλία του 

μαθήματος ;



Ερωτήσειςγιατοδιδακτικόπροσωπικό:


5. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;

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

7. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (πχ παρουσία στα μαθήματα,  

έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές / τις  

φοιτήτριες);

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



Συνολικά :



9.   Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το μάθημα;

10. 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 στοσύστημα  

και ο/ η φοιτητής/ τρια θα επιστρέψ ει στην προσωπική  

του/ τηςσελίδα.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα μαθήματα  

που παρακολουθείτε στο τρέχον εξάμηνο.



Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ!

Αν και εθελοντική, η συμμετοχήσας  

στην αξιολόγηση είναι εξαιρετικά 

σημαντική γιατί συμβάλει στη  

βελτίωση των μαθημάτων και του  

προγράμματος σπουδών



Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!


