
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΣΕΙΡΑΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

H Σειρά Ψυχομετρικών Εργαλείων του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελείται από τρία (3) τεστ

Ικανοτήτων Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού Συλλογισμού καθώς και δύο (2)

ερωτηματολόγια Προσωπικότητας και Αξιών.  Κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα

ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αντικειμενικής μέτρησης των δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών του

ατόμου και απευθύνεται σε όλους τους τελειοφοίτους και απόφοιτους προπτυχιακών και

μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να παρέχει μία

αντικειμενική βάση για την αυτοαντίληψη  και αυτογνωσία του ατόμου αλλά και την υποστήριξη του

στην διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων και επιλογών ως προς το επαγγελματικό του μέλλον.

Επίσης, παρέχει την δυνατότητα εξάσκησης σε ψυχομετρικά εργαλεία παρόμοια με εκείνα που

αξιοποιούνται στο στάδιο της αξιολόγησης κατά την διαδικασία επιλογής προσωπικού μεγάλων

επιχειρήσεων.

Μετά τη συμπλήρωση της σειράς, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να συναντηθεί με

τους Συμβούλους του Γραφείου Διασύνδεσης στο πλαίσιο ατομικής συμβουλευτικής συνάντησης για

την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων του.

Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να συμπληρώσει την φόρμα ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο

goo.gl/UjAP1. Αρχικά ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την Φόρμα Επισκεψιμότητας του Γραφείου

Διασύνδεσης και στην συνέχεια του παρέχονται οδηγίες πρόσβασης στην σειρά. Τα στοιχεία που

συλλέγονται σε αυτό το στάδιο αφορούν αποκλειστικά την στατιστική ανάλυση καταγραφής ζήτησης

του τεστ και με κανέναν τρόπο δεν είναι δυνατή η σύνδεση ή ταυτοποίηση τους στα αποτελέσματα των

τεστ και ερωτηματολογίων της σειράς στην οποία ο χρήστης αποκτά πρόσβαση μέσω του

λογαριασμού που διατηρεί στο dias (προπτυχιακοί φοιτητές) ή στο aueb (μεταπτυχιακοί φοιτητές) με

τη μορφή a123456@dias ή a123456@aueb ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης

δεν διαθέτει ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να

επικοινωνήσει άμεσα με το Γραφείο Διασύνδεσης, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία

έκδοσης νέου κωδικού.

Το λογισμικό του συστήματος δημιουργεί αυτόματα μια προσωπική Έκθεση Αναφοράς η οποία

περιλαμβάνει μία καταγραφή δώδεκα (12) βασικών Eπαγγελματικών Iδιοτήτων, οι οποίες συνοψίζουν

εργασιακές συμπεριφορές που απαιτούνται σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών για την επιτυχή εκτέλεση



τους, βασισμένη στις απαντήσεις του κάθε χρήστη ξεχωριστά. Η Έκθεση Αναφοράς εξάγεται από το

σύστημα σε μορφή .pdf επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο. Η Έκθεση Αναφοράς είναι διαθέσιμη

μόνο εφόσον συμπληρωθεί η Σειρά των Ψυχομετρικών Τεστ και Ερωτηματολογίων στο σύνολο

της.

Ο Σύμβουλος του Γραφείου Διασύνδεσης τηρεί την δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα

διαχείρισης της σειράς. Τα πρόγραμμα διαχείρισης διαθέτει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας

και ελεγχόμενης πρόσβασης ενώ τα στοιχεία τηρούνται ανωνύμως βάσει μόνο του Ονόματος Χρήστη

το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει  την ταυτοποίηση περαιτέρω προσωπικών δεδομένων. Η

επιστημονική ομάδα του τεστ, τηρεί με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο το απόρρητο των σχετικών

αρχείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαδικασία της συμβουλευτικής και για

ερευνητικούς σκοπούς βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία ο επωφελούμενος αιτηθεί την ανατροφοδότηση των

αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ατομικής συμβουλευτικής συνάντησης, η Έκθεση Αναφοράς θα εξάγεται

από το σύστημα και από τον Σύμβουλο και θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής της και σε έντυπη

μορφή πέραν της ηλεκτρονικής, με στόχο την χρησιμοποίησή της κατά την διάρκεια της συνάντησης

ανατροφοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, η Έκθεση Αναφοράς δεν θα τηρείται στον Η/Υ του Συμβούλου

του Γραφείου Διασύνδεσης αλλά μόνο στο κεντρικό σύστημα στην οποία ο Σύμβουλος τηρεί κωδικούς

αποκλειστικής πρόσβασης.

Με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου, η

παρούσα διαδικασία  καθώς και η τήρηση  των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται

διέπονται από τους όρους οι οποίοι ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας

νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με απόφαση 408/1998, όπως

ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και  κανονιστικές

πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.



Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις ακόλουθες οδηγίες για την ολοκληρωμένη ενημέρωση

σας η οποία θα διασφαλίσει την αποτελεσματική συμπλήρωση της σειράς.

Α. Πριν την Συμπλήρωση

 Χρονική Διάρκεια

Τα εργαλεία της σειράς μπορούν να συμπληρωθούν μεμονωμένα ή συνεχόμενα. Όσον αφορά στα

τεστ ικανοτήτων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εφόσον ξεκινήσετε τη συμπλήρωση κάποιου τεστ δεν είναι

δυνατή η διακοπή και επανεκκίνησή του. Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια, υπάρχει η δυνατότητα να

διακόψετε την συμπλήρωση πατώντας την ένδειξη “διακοπή“ και να επανέλθετε σε μεταγενέστερο

στάδιο.

Τα τεστ Ικανοτήτων έχουν χρονικό περιορισμό με πραγματικoύς χρόνους συμπλήρωσης τους εξής: για

το Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού 28 λεπτά, για το Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού 36 λεπτά και για το Tεστ

Διαγραμματικού Συλλογισμού 10 λεπτά.

Τα ερωτηματολόγια δεν αποτελούν χρονομετρημένη διαδικασία αλλά ο εκτιμώμενος χρόνος

συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου Προσωπικότητας είναι κατά προσέγγιση 20 λεπτά και για το

Ερωτηματολόγιο Αξιών 10 λεπτά.

Στους παραπάνω χρόνους  συμπλήρωσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και κάποιο  επιπλέον χρόνο

για την ανάγνωση των οδηγιών, την συμπλήρωση των παραδειγμάτων και τυχόν ολιγόλεπτα

διαλείμματα  στην περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε την σειρά συνεχόμενα.

Η συνολική χρονική διάρκεια συμπλήρωσης  της σειράς υπολογίζεται κατά προσέγγιση στις 2,5 ώρες

λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο για την ανάγνωση οδηγιών, την συμπλήρωση των παραδειγμάτων, τον

πραγματικό χρόνο των τεστ, τον εκτιμώμενο χρόνο των ερωτηματολογίων και τυχόν ολιγόλεπτα

διαλείμματα.

 Συνθήκες Συμπλήρωσης

Καθώς τα τεστ θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικές ικανότητες αλλά και τα ερωτηματολόγια τις

πραγματικές σας προτιμήσεις ή τάσεις,θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες, οι οποίες θα

σας εξασφαλίσουν την αποτελεσματική  συμπλήρωση χωρίς παρεμβολές: επαρκής φωτισμός, αποφυγή

παρεμβάσεων (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις, μουσική κ.α.), αποφυγή θορύβων, έλεγχος παραγόντων που

μπορούν να δυσχεραίνουν την παραμονή τους στον χώρο, καλή φυσική και σωματική κατάσταση (π.χ.

αποφυγή συμπλήρωσης όταν νοιώθουμε κουρασμένοι ή αδιάθετοι).

 Εξοπλισμός



Για την συμπλήρωση της σειράς χρειάζεται μία σύνδεση internet, ένα πρόγραμμα πλοήγησης

(browser) - συστήνεται o Mozilla Firefox & o Internet Explorer - καθώς και το λογισμικό flash player 8-

10. Tέλος, για το Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού, συστήνεται να έχετε διαθέσιμα πρόχειρα φύλλα,

μολύβι και υπολογιστή τσέπης.

 Πρόσβαση

Η πρόσβαση στην σειρά Ψυχομετρικών Τεστ του Γραφείου Διασύνδεσης γίνεται μέσω του

λογαριασμού που διατηρείτε στο dias (ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές) ή στο aueb (ισχύει για

μεταπτυχιακούς φοιτητές) με τη μορφή a123456@dias ή a123456@aueb ανάλογα με την περίπτωση. Σε

περίπτωση που είστε απόφοιτος/η παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης (τηλ. 210

8203216) προκειμένου να γίνει ανανέωση του λογαριασμού σας.

Β. Κατά  την  Συμπλήρωση

 Προσεκτική Ανάγνωση των οδηγιών που εμφανίζονται με αυτοματοποιημένο τρόπο

κατά την διάρκεια συμπλήρωσης του κάθε τεστ και ερωτηματολογίου της σειράς

Το σύνολο της σειράς αλλά και κάθε τεστ και ερωτηματολόγιο ξεχωριστά ακολουθούνται από οδηγίες

για την συμπλήρωση τους. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τις διαβάσατε και τις κατανοήσατε προτού

προχωρήσετε στην συμπλήρωση τους.

 Έμφαση στα Παραδείγματα

Κάθε τεστ ξεκινά πρώτα από ερωτήσεις παραδειγμάτων. Τα παραδείγματα εξηγούν την λογική

συμπλήρωσης του τεστ και βοηθούν στην εξοικείωση με τον τρόπο πλοήγησης. Είναι πολύ σημαντικό να

βεβαιωθείτε ότι κατανοήσατε τα παραδείγματα προτού προχωρήσετε στα τεστ και ερωτηματολόγια

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους συμπλήρωση.

 Τρόπος Συμπλήρωσης

Για τα Τεστ Ικανοτήτων πρέπει να εργαστείτε με ταχύτητα και ακρίβεια. Για τα Ερωτηματολόγια

Προσωπικότητας και Αξιών, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι καθώς δεν υπάρχουν «καλές» ή «κακές»

προτιμήσεις, δεν υπάρχουν και σωστές ή λανθασμένες  απαντήσεις. Τα αποτελέσματα που

παρουσιάζονται αποτελούν μόνο μία προσπάθεια αποτύπωσης των προτιμήσεων συμπεριφοράς

καθώς και των παραγόντων  και συνθηκών που αποτιμάτε ως σημαντικούς στις διάφορες ασχολίες σε

σύγκριση με μία ομάδα ενηλίκων με παρόμοια ηλικία και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η ακρίβεια των

αποτελεσμάτων  ενός ερωτηματολογίου προσωπικότητας ή αξιών, όπως και κάθε άλλου εργαλείου αυτό



αναφοράς, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο ειλικρίνειας και αυθορμητισμού στις

απαντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αποτελούν ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά

ή τις προτιμήσεις τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν και να αναπτυχθούν βάσει νέων εμπειριών ή

ερεθισμάτων.

 Ατομική Συμπλήρωση

Καθώς ο στόχος της παρούσας σειράς είναι να αποτιμήσετε τις πραγματικές σας  ικανότητες καθώς και

να το επίπεδο αυτογνωσία σας όσον αφορά στις επαγγελματικές σας δεξιότητες με τελικό στόχο την

διευκόλυνση των επαγγελματικών επιλογών σας, είναι πολύ σημαντικό η συμπλήρωση να είναι ατομική

και χωρίς την χρήση  οποιασδήποτε βοήθειας.

 Απορίες/Προβλήματα

Σε τυχόν περίπτωση  αντιμετώπισης προβλημάτων ή αποριών σχετικών με τις οδηγίες, μην διστάσετε

να επικοινωνήσετε με κάποιον Σύμβουλο του Γραφείου Διασύνδεσης (email: career@aueb.gr, τηλ. 210

8203216, ώρες γραφείου: 09.30 π.μ.-15.30 μ.μ.).

 Ενδείξεις Κατά την Συμπλήρωση

Κατά την συμπλήρωση των Τεστ Ικανοτήτων θα υπάρχει χρονική ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου και

ένδειξη συμπληρωμένων και υπολειπόμενων ερωτημάτων προκειμένου να διευκολυνθείτε στην

κατανομή του χρόνου σας.

Υπενθυμίζουμε ότι εφόσον ξεκινήσετε τη συμπλήρωση κάποιου Τεστ Ικανοτήτων δεν είναι δυνατή η

διακοπή και επανεκκίνησή του. Καθ’ όλη τη διάρκεια συμπλήρωσης τους μην πατήσετε το πλήκτρο

F5 ή το πλήκτρο Backspace και γενικά μην προσπαθήσετε να ανανεώσετε την κάθε σελίδα ή να

επιστρέψετε στην προηγούμενη καθώς με αυτόν τον τρόπο θα διακοπεί η συμπλήρωση του τεστ και δε

θα είναι δυνατή η επανεκκίνησή του. Υπάρχουν ενδείξεις "προηγούμενο" και "επόμενο" στις οθόνες

συμπλήρωσης για αυτόν τον σκοπό.

Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια, υπάρχει η δυνατότητα, αν και δεν συστήνεται, να διακόψετε την

συμπλήρωση πατώντας την ένδειξη “διακοπή“ και να επανέλθετε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Γ. Μετά  την  Συμπλήρωση

 Η Έκθεση Αναφοράς Αποτελεσμάτων

Το λογισμικό του συστήματος εκδίδει αυτόματα μια προσωπική Έκθεση Αναφοράς η οποία

περιλαμβάνει μία καταγραφή δώδεκα (12) βασικών Eπαγγελματικών Iδιοτήτων, οι οποίες συνοψίζουν

εργασιακές συμπεριφορές που απαιτούνται σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών για την επιτυχή εκτέλεση

τους, βασισμένη στις απαντήσεις του κάθε χρήστη ξεχωριστά. Η Έκθεση Αναφοράς εξάγεται από το



σύστημα και δημιουργείται σε μορφή .pdf από τον ίδιο τον χρήστη επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο

και ακολουθώντας τα ίδια βήματα κατά την εισαγωγή του στο τεστ με την χρήση του ίδιου

λογαριασμού.

Η Έκθεση Επαγγελματικών Ιδιοτήτων συνδυάζει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα τρία (3)

Tεστ Ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού Συλλογισμού) καθώς και τις απαντήσεις

σας στα Ερωτηματολόγια Προσωπικότητας και Αξιών προκειμένου να αποτυπωθεί ένα ατομικό

Προφίλ Επαγγελματικών Ιδιοτήτων βασισμένο σε δώδεκα (12) βασικές επαγγελματικές ιδιότητες

(competencies) που έχει αποδειχθεί ότι απαιτούνται από τις περισσότερες θέσεις εργασίας σε ένα

μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, κλάδων και εταιριών. Για αυτόν τον λόγο, η Έκθεση Αναφοράς είναι

διαθέσιμη μόνο εφόσον συμπληρωθεί η Σειρά των Ψυχομετρικών Τεστ και Ερωτηματολογίων

στο σύνολο της.

Στο πρώτο μέρος της Έκθεσης παρουσιάζεται ένα συνοπτικό προφίλ, το οποίο συνοψίζει τα  συνολικά

αποτελέσματα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ένα αναλυτικό προφίλ με επιμέρους σχόλιο για την

κάθε επαγγελματική ιδιότητα. Στην συνέχεια δίνονται τα κύρια αποτελέσματα όπου και συνοψίζονται

οι τέσσερις πιο ισχυρές και οι τέσσερις λιγότερο ισχυρές δεξιότητες. Στο τελευταίο μέρος

παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης σε σχέση με τις ιδιότητες οι οποίες

εντοπίστηκαν ως περιοχές προς βελτίωση.

 Συνάντηση Ανατροφοδότησης

Μετά τη συμπλήρωση της σειράς και την λήψη της ατομικής Έκθεσης Αναφοράς έχετε  την δυνατότητα

να ζητήσετε συνάντηση με τους συμβούλους σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, στο πλαίσιο

ατομικής συμβουλευτικής συνάντησης για την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων σας.

To ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση


