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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
13θσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟΤ ΣΗ 20.06.2019
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Θζμα 12:
Διαδικαςία αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ των Π.Μ. του Ο.Π.Α. βάςει
εγκεκριμζνου ερωτθματολογίου και οδθγοφ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
μακιματοσ/διδαςκαλίασ από τθ ΜΟΔΙΠ
………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………
Η φγκλθτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από ςυηιτθςθ και λαμβάνοντασ
υπόψθ:
1. τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου Ειδικισ φνκεςθσ (2θ/30.03.2017 ςυνεδρία), με τθν οποία θ
φγκλθτοσ του Ο.Π.Α. ανακζτει ςτθ ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α. τθν αξιολόγθςθ των Π.Μ.. του
Ιδρφματοσ,
2. τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου (9θ/08.03.2018 ςυνεδρία), θ οποία αφορά ςτθν ζγκριςθ του
ζντυπου ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ για τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Ο.Π.Α., ςτθν ελλθνικι και αγγλικι ζκδοςθ του, όπωσ αυτό ζχει
εγκρικεί από τθ ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α. (4θ/08-02-2018 υνεδρίαςθ ακαδ. ζτουσ 2017-18),
3. τθν ειςιγθςθ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α. που αφορά ςτθν Διαδικαςία αξιολόγθςθσ
μακιματοσ/διδαςκαλίασ των Π.Μ. του Ο.Π.Α., βάςει εγκεκριμζνου ερωτθματολογίου και
οδθγοφ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ από τθ ΜΟΔΙΠ (8θ/30.05.2019
ςυνεδρίαςθ ακαδ. ζτουσ 2018-19), θ οποία διαβιβάςτθκε με το 3749/07.06.2019 ζγγραφο
του Αναπλθρωτι Πρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Προςωπικοφ και Προζδρου τθσ
ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α., Κακθγθτι κ. Δ. Μπουραντϊνθ,
4. τθ διαδικαςία αξιολογόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ςτα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν
πουδϊν (Π.Μ..), όπωσ περιγράφεται ςτο ςχετικό οδθγό που διαβιβάςτθκε με το ανωτζρω
ζγγραφο,
αποφαςίηει:
A) εγκρίνει τον οδθγό τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ για τα
Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..), ο οποίοσ ζχει ωσ εξισ:
ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΟΤ ΟΠΑ
1. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
Με τθν ζναρξθ κάκε διδακτικισ περιόδου και για τθν οργάνωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των
μακθμάτων/διδαςκαλίασ ςτα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, οι Προϊςταμζνοι/εσ των
Σμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν πουδϊν ζχουν τθν ευκφνθ :
α. να παρζχουν, μετά από ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ, ςτο γραφείο τθσ Μονάδασ
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τα μακιματα που πρόκειται να
αξιολογθκοφν τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι περίοδο (πχ. κωδικοφσ, τίτλουσ μακθμάτων,
ονοματεπϊνυμα διδαςκόντων και βοθκϊν, αρικμό εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν κ.λπ.),
β. για τθν παραλαβι των ζντυπων ερωτθματολογίων, μζςου πρωτοκόλλου παραλαβισ, ςε
ςυνεργαςία με το γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ. Η αναπαραγωγι ερωτθματολογίων κα υλοποιείται
με ευκφνθ τθσ ΜΟΔΙΠ ςε ςυνεργαςία με τθν Εκτυπωτικι Μονάδα του Πανεπιςτθμίου ςε
ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα για τθν αποφυγι ςφαλμάτων που προκφπτουν κατά τθν
θλεκτρονικι ανάγνωςι τουσ.
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2. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Η ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ενεργοποιείται με τθν αποςτολι μθνφματοσ του
Προζδρου τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ) ςτθν αρχι κάκε ακ. ζτουσ προσ ςτουσ
Προζδρουσ των Σμθμάτων, τουσ Διευκυντζσ των ΠΜ και ςτουσ/ςτισ Προϊςταμζνουσ/εσ των
Σμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν πουδϊν. Οι τελευταίοι/εσ κα πρζπει:
1)να ορίςουν τον/τουσ υπεφκυνουσ ςυλλογισ των ερωτθματολογίων οι οποίοι μπορεί να είναι
διοικθτικοί υπάλλθλοι ι/και τεχνικό/επιςτθμονικό προςωπικό του εκάςτοτε Σμιματοσ και 2)να
οργανϊςουν και να επιβλζψουν τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ των ζντυπων ερωτθματολογίων.
3. ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αξιολόγθςθ μακιματοσ-διδαςκαλίασ ςτα ΠΜ διεξάγεται αποκλειςτικά ςτθν προτελευταία ι
ςτθ τελευταία διάλεξθ κάκε μακιματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ περιόδου. Οι φοιτθτζσ
αξιολογοφν, τθν ίδια θμζρα, το ςφνολο των διδαςκόντων που ςυμμετείχαν ςτθ διδαςκαλία του
μακιματοσ.
4. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΤΛΛΟΓΗ
Ο υπεφκυνοσ ςυλλογισ των ερωτθματολογίων:
α. προςζρχεται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, διανζμει και ςυλλζγει τα ερωτθματολόγια
αξιολόγθςθσ, απουςία του διδάςκοντα που αξιολογείται,
β. ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ και ενθμζρωςθσ των φοιτθτϊν για τθν ορκι
ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων,
γ. μετράει τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, τα
εςωκλείει ςτον φάκελο, ςτθν ςυνζχεια τον ςφραγίηει, τον υπογράφει και ςθμειϊνει
ευκρινϊσ πάνω ςε αυτόν: τον τίτλο του μακιματοσ που αξιολογικθκε, τον ακριβι αρικμό
των ερωτθματολογίων που ςυμπλθρϊκθκαν, τθν θμερομθνία αξιολόγθςθσ και τθν αίκουςα
ςτθν οποία πραγματοποιικθκε θ αξιολόγθςθ,
δ. οφείλει να προςκομίηει ςτον/θν Προϊςτάμενο/θ του Σμιματοσ Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν
και Διδακτορικϊν πουδϊν τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα
ερωτθματολόγια.
Η τιρθςθ του φυςικοφ αρχείου των αξιολογιςεων και θ διαφφλαξθ του απορριτου των
ςτοιχείων, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των μακθμάτων μιασ
ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ περιόδου γίνεται με ευκφνθ των Προϊςταμζνων των Σμθμάτων
Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν πουδϊν. Η αποςτολι των ςφραγιςμζνων
φακζλων με τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα ερωτθματολόγια ςτο γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ, υλοποιείται με
ευκφνθ των Προϊςταμζνων των Σμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν
πουδϊν, μζςου πρωτοκόλλου παράδοςθσ.
5.
α.
β.
γ.

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ
Η αξιολόγθςθ είναι ανϊνυμθ.
Η ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων γίνεται με (μπλε) ςτυλό.
Οι φοιτθτζσ «μαυρίηουν» πλιρωσ τον κφκλο που εκφράηει τθ βακμολογία τουσ ςε κάκε
ερϊτθςθ. Για τθν ανάγνωςθ των ερωτθματολογίων είναι ςθμαντικό να αποφεφγονται οι
μουτηοφρεσ.
δ. ε περίπτωςθ λάκουσ, ο φοιτθτισ ςθμειϊνει ζνα «Χ» ςτθ βακμολογία που κζλει να
ακυρϊςει και «μαυρίηει» ζναν άλλο κφκλο. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ (blanco).
ε. Η αξιολόγθςθ του δεφτερου διδάςκοντα γίνεται ςε διαφορετικό ερωτθματολόγιο, ςτο οποίο
ςυμπλθρϊνονται μόνο θ ενότθτα Β «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ/ΟΤΑ» και ςχόλια ςτθ
δεφτερθ ςελίδα του ερωτθματολογίου, που αφοροφν το δεφτερο διδάςκοντα.
ςτ. Η ενότθτα Ε «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ
που ςτο μάκθμα υπάρχει βοθκόσ, το όνομα του οποίου αναγράφεται ςτο ερωτθματολόγιο.
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6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ
Η ςάρωςθ των ζντυπων ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ γίνεται από τα
μζλθ του γραφείου τθσ ΜΟΔΙΠ.
Σα υπόλοιπα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, δθλαδι θλεκτρονικι ανάγνωςθ ερωτθματολογίων,
αποκωδικοποίθςθ απαντιςεων, επεξεργαςία, ςτατιςτικι ανάλυςθ των ερωτθματολογίων και
ανάρτθςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ, υλοποιοφνται επίςθσ μζςω του γραφείου τθσ
ΜΟΔΙΠ με τθ χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ.
Η ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ επεξεργαςίασ των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ
μακιματοσ/διδαςκαλίασ ολοκλθρϊνεται μετά τθ λιξθ του ακ. ζτουσ.
7. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΜΟΔΙΠ
Η ενθμζρωςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΜΟΔΙΠ υλοποιείται με ευκφνθ των
Προϊςταμζνων των Σμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν πουδϊν
αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ των ακόλουκων ςτοιχείων για τα μακιματα κάκε διδακτικισ
περιόδου που αξιολογικθκαν :
α. Αρικμό ερωτθματολογίων που ςυλλζχκθκαν (τον μεγαλφτερο αρικμό ςε περίπτωςθ δφο
διδαςκόντων)
β. Αίκουςα αξιολόγθςθσ
γ. Ημερομθνία αξιολόγθςθσ
δ. Αιτιολόγθςθ ςε περίπτωςθ που κάποιο μάκθμα δεν αξιολογικθκε κ.λπ.
8. ΣΗΡΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ
Η επιςτροφι των ζντυπων ερωτθματολογίων και θ τιρθςθ του φυςικοφ αρχείου κακϊσ και θ
διαφφλαξθ του απορριτου των ςτοιχείων, για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ,
γίνεται με ευκφνθ των Προϊςταμζνων των Σμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και
Διδακτορικϊν πουδϊν. Σο θλεκτρονικό αρχείο των αξιολογιςεων τθρείται από το Γραφείο τθσ
ΜΟΔΙΠ.

B) τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ςτο ςφνολο των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) του Ιδρφματοσ, βάςει του εγκεκριμζνου
ερωτθματολογίου (ωσ άνω 2) και του ανωτζρω οδθγοφ διαδιαςίασ αξιολόγθςθσ από το ακαδ.
ζτοσ 2019-2020.
…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 20-06-2019
Ο Πρφτανθσ
*

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα.

