
 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ/ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ 

1. Η αξιολόγθςθ είναι προαιρετικι, ανϊνυμθ και ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν. 
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 πλθροφορίεσ για το μάκθμα/διδάςκοντα που αξιολογεί και τον ςφνδεςμο του θλεκτρονικοφ 

ερωτθματολογίου. 
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 ζξυπνου κινθτοφ τθλεφϊνου ι άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ με 
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Σζλοσ, θ αξιολόγθςθ ολοκλθρϊνεται πατϊντασ το κουμπί «ΤΠΟΒΟΛΗ». 

5. Η διαδικαςία επαναλαμβάνεται για  το ςφνολο των μακθμάτων για τα οποία ο φοιτθτισ λαμβάνει ςχετικι ενθμζρωςθ. 
6. Η αξιολόγθςθ του δεφτερου διδάςκοντα γίνεται ςε διαφορετικό θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο, ςτο οποίο ςυμπλθρϊνονται μόνο θ ενότθτα: 

Β «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ/ΟΤΑ». 
7. Η ενότθτα: Ε «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ/ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» του ερωτθματολογίου ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που 

ςτο μάκθμα υπάρχει βοθκόσ. 
8. Η περίοδοσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου υλοποιείται εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ που ο φοιτθτισ λαμβάνει το μινυμα. 
ΗΜΕΙΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ: Σο ερωτθματολόγιο αυτό είναι ανϊνυμο. Αν χρθςιμοποιιςατε κάποιο αναγνωριςτικό 
(κωδικόσ) για να ζχετε πρόςβαςθ ςτθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, ςασ ενθμερϊνουμε πωσ θ μόνθ πλθροφορία που καταγράφουμε 
είναι αν το ςυγκεκριμζνο αναγνωριςτικό ςυμμετζχει ςτθν ζρευνα ι όχι. Σα ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ (κωδικόσ) διαςφαλίηουν ότι υπάρχει 
αντιςτοιχία μεταξφ του μακιματοσ που αξιολογείται ςε ςυνδυαςμό με τισ απαντιςεισ που υποβάλλονται και δεν μπορεί να υπάρξει ςυςχζτιςθ 
των ςυμμετεχόντων με τισ υποβλθκείςεσ απαντιςεισ. 
 
Κωδικόσ ερωτθματολογίου …………………………………………………….. 
 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

1. Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από: 

Πολφ 
Ικανοποιθ-

μζνοσ/θ 

Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ 

Οφτε Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ / 

Οφτε 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

Δυςαρεςτθ-
μζνοσ/θ 

Πολφ 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

α) το περιεχόμενο του μακιματοσ; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

β) τθν επάρκεια κάλυψθσ του αντικειμζνου ςτο 
διακζςιμο χρόνο του μακιματοσ; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

γ) τα αποτελζςματα και τθν ποιότθτα του μακιματοσ ςε 
ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ ςασ; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

δ) τθ χρθςιμότθτα του μακιματοσ ςε ςχζςθ με τισ 
(προςδοκϊμενεσ) επαγγελματικζσ ςασ ανάγκεσ; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

2. Πϊσ αξιολογείτε ςυνολικά το μάκθμα;  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ/ΟΤΑ   
3. Παρακαλϊ αξιολογιςτε τον διδάςκοντα/ουςα 
δθλϊνοντασ τον βακμό ςυμφωνίασ/διαφωνίασ  ςασ 
ςχετικά με τισ παρακάτω προτάςεισ: 

υμφωνϊ 
απόλυτα 

υμφωνϊ 
Οφτε ςυμφωνϊ 
/ Oφτε διαφωνϊ 

Διαφωνϊ 
Διαφωνϊ 
απόλυτα 

α) Ζχει ςφαιρικι και ςε βάκοσ γνϊςθ του αντικειμζνου 
του μακιματοσ. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

β) Παρζχει επαρκζσ εκπαιδευτικό υλικό. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

γ) Είναι ςαφισ και κατανοθτόσ/ι ςτισ εξθγιςεισ και ςτισ 
απαντιςεισ που δίνει χρθςιμοποιϊντασ παραδείγματα 
όπου απαιτείται. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

δ) Δθμιουργεί κίνθτρα μάκθςθσ και ςυμμετοχισ ςτουσ 
φοιτθτζσ. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

ε) Παρζχει ικανοποιθτικι ςτιριξθ και ανατροφοδότθςθ 
(feedback) ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

ςτ) Είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του/τθσ (τιρθςθ 
ωραρίου διαλζξεων, ωρϊν γραφείου και διόρκωςθ 
εργαςιϊν). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Πολφ 
Ικανοποιθ-

μζνοσ/θ 

Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ 

Οφτε Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ / 

Οφτε 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

Δυςαρεςτθ-
μζνοσ/θ 

Πολφ 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

4. Πϊσ αξιολογείτε ςυνολικά τον/τθν διδάςκοντα/ουςα; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 



Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
 
 
5. Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από:  

Πολφ 
Ικανοποιθ-

μζνοσ/θ 

Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ 

Οφτε Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ / 

Οφτε 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

Δυςαρεςτθ-
μζνοσ/θ 

Πολφ 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

Δεν 
χρθςιμο-
ποιείται 

α) το υλικό του μακιματοσ; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

β) τισ μελζτεσ περιπτϊςεων/αςκιςεισ; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

γ) τισ εργαςίεσ (ατομικζσ / ομαδικζσ); ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

6. Πϊσ αξιολογείτε ςυνολικά το εκπαιδευτικό 
υλικό; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Δ. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ      

7. Προςδιορίςτε πόςο ωφελθκικατε από το μάκθμα αυτό 
ωσ προσ τισ ακόλουκεσ ςυνιςτϊςεσ: 

Πολφ Αρκετά Οφτε πολφ / 
Οφτε λίγο 

Λίγο Πολφ λίγο 

α) Γνϊςθ και κατανόθςθ του αντικειμζνου, ςφμφωνα με το 
περίγραμμα του μακιματοσ. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

β) Ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

γ) Ικανότθτα ςυνεργαςίασ και ομαδικισ εργαςίασ. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

δ) Ειδικζσ γνϊςεισ. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

ε) Ικανότθτα εντοπιςμοφ και ανάλυςθσ πλθροφοριϊν 
ςχετικϊν με το αντικείμενο. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ/ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΩΝ  ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ  (εάν εφαρμόηεται)           

8. Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από:  

Πολφ 
Ικανοποιθ-

μζνοσ/θ 

Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ 

Οφτε Ικανοποιθ-
μζνοσ/θ / 

Οφτε 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

Δυςαρεςτθ-
μζνοσ/θ 

Πολφ 
Δυςαρεςτθ-

μζνοσ/θ 

α) τον/τθν διδάςκοντα/ουςα των 
εργαςτθριακϊν/φροντιςτθριακϊν διαλζξεων; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

β) το ρόλο των εργαςτθριακϊν/ φροντιςτθριακϊν διαλζξεων 
ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9. Πϊσ αξιολογείτε ςυνολικά τισ εργαςτθριακζσ/ 
φροντιςτθριακζσ διαλζξεισ; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Σ. ΑΝΑΠΣΤΞΣΕ ΧΟΛΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

10. Τπάρχουν επικαλφψεισ με άλλα μακιματα; 

   

11. Θετικά ι/και αρνθτικά ςτοιχεία του μακιματοσ; 

   

12. Καταγράψτε τθν πρόςφατθ εμπειρία ςασ ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ τθσ εξ'αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ (πχ. αφξθςθ 
παρακολοφκθςθσ των διαλζξεων, ολοκλιρωςθ εξαμινου, εξοικονόμθςθ χρόνου, προβλιματα ςχετικά α) με τθν πλατφόρμα, β) 
ειδικζσ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο, γ) παρουςίαςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, δ) αλλθλεπίδραςθσ με τον διδάςκοντα ι 
και με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ) 

 

   

Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Α 


