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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΟΠΑ 

 

1) ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ  

Για τθν οργάνωςθ τθσ θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ των μακθμάτων/διδαςκαλίασ ςτα 
Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, οι Προϊςταμζνοι/εσ των Τμθμάτων Γραμματείασ 
Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν Σπουδϊν ζχουν τθν ευκφνθ: 

α. Σε  ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ, να παρζχουν, ςτο γραφείο τθσ Μονάδασ 
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ: 1) για τα μακιματα που πρόκειται να αξιολογθκοφν 
θλεκτρονικά τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι περίοδο και 2) για τα μακιματα που ζχουν 
ολοκλθρωκεί οι διαλζξεισ αλλά δεν ζχει υλοποιθκεί θ αξιολόγθςθ και θ διαδικαςία 
των εξετάςεων, επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ τίτλουσ ΠΜΣ και 
των μακθμάτων, τα ονοματεπϊνυμα διδαςκόντων και βοθκϊν, τον αρικμό 
εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν και τθν θμερομθνία υλοποίθςθσ τθσ εξζταςθσ ανά 
μάκθμα, κλπ.  

β. Σε ςυνεργαςία με το γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ, να παραλάβουν τουσ θλεκτρονικοφσ 
ςυνδζςμουσ των ερωτθματολογίων και τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ ανά 
μάκθμα/διδάςκοντα. Η δθμιουργία των θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων και 
κωδικϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ, υλοποιείται με ευκφνθ τθσ 
ΜΟΔΙΠ. 

 
2) ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Η ηλεκτρονική αξιολόγηςη μαθήματοσ/διδαςκαλίασ ςτα ΠΜ θα διεξάγεται μια μζρα 
πριν την καθοριςμζνη ημερομηνία διεξαγωγήσ των εξετάςεων.  
Οι φοιτθτζσ αξιολογοφν όλοι, τθν ίδια θμζρα, το ςφνολο των διδαςκόντων που ςυμμετείχαν 
ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ μζςω διαφορετικοφ ερωτθματολογίου και κωδικοφ για 
κάκε διδάςκοντα.  
Oι Προϊςταμζνοι/εσ των Τμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν 
Σπουδϊν ενθμερϊνουν και ςυνεργάηονται με τθν ΜΟΔΙΠ για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν 
προβλθμάτων ι αλλαγϊν που ενδζχεται να προκφψουν. 
 
3) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Η ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ ενεργοποιείται με τθν αποςτολι 
μθνφματοσ του Προζδρου τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ) προσ ςτουσ 
Προζδρουσ των Τμθμάτων, τουσ Διευκυντζσ των ΠΜΣ και ςτουσ/ςτισ Προϊςταμζνουσ/εσ των 
Τμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν Σπουδϊν.  
Οι τελευταίοι/εσ κα πρζπει να οργανϊςουν και να επιβλζψουν τθν διαδικαςία 
θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΟΔΙΠ. Για το 
ςκοπό αυτό κα πρζπει να ορίςουν τον/τουσ υπεφκυνουσ, οι οποίοι κα φροντίςουν να 
αποςτείλουν θλεκτρονικό μινυμα ςτουσ εγγεγραμμζνουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ κάκε 
μακιματοσ που πρόκειται να αξιολογθκεί,  το οποίο κα περιλαμβάνει, τον ςφνδεςμο του 
θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου τον κωδικό που αντιςτοιχεί ςτο διδάςκοντα του 
μακιματοσ και τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων (όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο 4). Η αποςτολή ηλεκτρονικοφ μηνφματοσ από τισ Γραμματείεσ γίνεται 
ςτο χρονικό διάςτημα 8:00 ζωσ 11:00 πμ. τησ ίδιασ μζρασ που υλοποιείται η αξιολόγηςη 
και αργότερα αποςτζλλεται και  μήνυμα υπενθφμιςησ.   
 
4) ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 

1. Η αξιολόγθςθ είναι προαιρετικι, ανϊνυμθ και ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν. 
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2. Ο φοιτθτισ χρειάηεται να αφιερϊςει λιγότερα από 10 λεπτά, από τον πολφτιμο 
χρόνο του, για τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου.  

3. Ο φοιτθτισ λαμβάνει θλεκτρονικό μινυμα με τον ςφνδεςμο του θλεκτρονικοφ 
ερωτθματολογίου και τον ςυγκεκριμζνο κωδικό ανά μάκθμα τον οποίο καταχωρεί 
υποχρεωτικά με τθν ειςαγωγι του.   

4. Η αξιολόγθςθ  υλοποιείται εφκολα και γριγορα κάνοντασ κλικ ςτον αντίςτοιχο κφκλο 
που εκφράηει τθ βακμολογία του, ςυμπλθρϊνοντασ το ςφνολο των ερωτιςεων και 
διατυπϊνοντασ ςχόλια, μζςω τθσ χριςθσ κινθτοφ ι οποιοδιποτε θλεκτρονικοφ 
μζςου. Τζλοσ, θ αξιολόγθςθ ολοκλθρϊνεται πατϊντασ το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ». 

5. Η διαδικαςία επαναλαμβάνεται για  το ςφνολο των μακθμάτων για τα οποία 
λαμβάνει ο φοιτθτισ ςχετικό κωδικό. 

6. Η αξιολόγθςθ του δεφτερου διδάςκοντα γίνεται ςε διαφορετικό θλεκτρονικό 
ερωτθματολόγιο, ςτο οποίο ςυμπλθρϊνονται μόνο θ ενότθτα: Β «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ».  

7. Η ενότθτα: Ε «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» του ερωτθματολογίου 
ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που ςτο μάκθμα υπάρχει βοθκόσ. 

8. Η περίοδοσ ςυμπλήρωςησ του ερωτηματολογίου υλοποιείται εντόσ τησ ίδιασ 
ημζρασ που ο φοιτητήσ λαμβάνει το μήνυμα. 

 
Οι παραπάνω οδθγίεσ αποςτζλλονται ςτουσ φοιτθτζσ. 

 
5) ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΤΛΛΟΓΗ  
Η Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ του ΟΠΑ ζχει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ, λαμβάνει υπόψθ τθσ μόνο τισ εγγραφζσ  που ςυνδζονται με το 
ςυγκριμζνο κωδικό ανά μάκθμα και ζχουν πραγματοποιθκεί εντόσ του οριςμζνου ανά 
μάκθμα χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου. 
 
6) ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ  
Tα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ επεξεργαςίασ των ερωτθματολογίων, όπωσ ςυλλογι και 
αποκωδικοποίθςθ απαντιςεων, ςτατιςτικι ανάλυςθ των ερωτθματολογίων και ανάρτθςθ 
ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ, υλοποιοφνται αποκλειςτικά από το προςωπικό 
του γραφείου τθσ ΜΟΔΙΠ με τθ χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ.  
Οι διδάςκοντεσ ενθμερϊνονται μζςω του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ τθσ ΜΟΔΙΠ, με τα 
«Δεδομζνα ερωτθματολογίων»: αρχείο excel που προκφπτει από τθν αποκωδικοποίθςθ των 
Ερωτθματολογίων και τα «Στατιςτικά αξιολόγθςθσ»: αρχείο pdf που προκφπτει από τθ 
ςτατιςτικι ανάλυςθ των απαντιςεων όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο αρχείο «Δεδομζνα 
ερωτθματολογίων». 
Η ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ επεξεργαςίασ των ερωτθματολογίων θλεκτρονικισ 
αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ολοκλθρϊνεται μετά τθ λιξθ του τρζχοντοσ ακ. 
ζτουσ. 
 
7) ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΜΟΔΙΠ  
Οι Προϊςτάμενοι των Τμθμάτων Γραμματείασ Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν Σπουδϊν 
ζχουν τθν ευκφνθ ςυμπλιρωςθσ των ακόλουκων ςτοιχείων για τα μακιματα που 
αξιολογικθκαν: 

α. Διδάςκοντεσ και βοθκοί που ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,  
β. Αρικμόσ εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν,  
γ. Ημερομθνία αξιολόγθςθσ,  
δ. Σχόλιο ςε περίπτωςθ που κάποιο μάκθμα δεν αξιολογικθκε ι ςχετικά με τθ 

ςυνδιδαςκαλία μακθμάτων μεταξφ ΠΜΣ κλπ. 
Το γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ ζχει τθν ευκφνθ ςυμπλιρωςθσ του αρικμοφ ερωτθματολογίων που 
ςυλλζχκθκαν και τθσ ανάρτθςθσ των παραγόμενων αρχείων αξιολόγθςθσ. 
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8) ΣΗΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ 
Το θλεκτρονικό αρχείο των αξιολογιςεων κακϊσ και θ διαφφλαξθ του απορριτου των 
ςτοιχείων τθρείται από το Γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ.  
 
 

 


