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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ  

 

Η ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ή Απην-αμηνιφγεζεο ησλ Αθαδεκατθψλ 

Μνλάδσλ πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ζηηο Δηήζηεο 

Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

φιε ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο. Μεηά ηε ζχληαμε ηεο πξψηεο 

Δηήζηαο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο, γηα ηα επφκελα έηε απαηηείηαη απιή επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

Πξνθαλψο, ηα κέιε ΓΔΠ / ΔΠ θαη φζνη γεληθά δηδάζθνπλ ζηελ αθαδεκατθή κνλάδα 

απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά, αλ ε 

ζπγθέληξσζε θαη απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ επηκεξηζζεί ζηα κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα θιεζεί λα ζπκπιεξψζεη (α) ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζην κάζεκα ή ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη, θαη (β) ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο 

επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηα δχν ζπλεκκέλα 

«Απνγξαθηθά Γειηία»1.  Η ζπγθέληξσζε ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ κε νκνηνγελή ηξφπν ζα 

δηεπθνιχλεη ηε ζχλζεζή ηνπ ζπιινγηθνχ έξγνπ ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηε ζχληαμε ηεο 

Δηήζηαο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο θαη, ηειηθά, ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο2. 

Με ηξφπν αλάινγν κπνξεί λα επηκεξηζζεί ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ζην έξγν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο. 

Υπνγξακκίδεηαη φηη ηα «Απνγξαθηθά Γειηία» ζπκπιεξψλνληαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε, θαη 

ρξεζηκεχνπλ  ζην Τκήκα γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηεζίσλ Δζσηεξηθψλ Δθζέζεσλ, θαζψο θαη 

ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ κειψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Τα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηειηθά 

απνηππψλνληαη ηφζν ζηελ Δηήζηα Δζσηεξηθή Έθζεζε φζν θαη ζηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο αθνξνχλ ζηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο. 

Τα ζπλεκκέλα «Απνγξαθηθά Γειηία» έρνπλ σο ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπιινγή θαη 

ηαμηλφκεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε ζχληαμε ησλ 

ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο Δηήζηαο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο θαη, 

ηαπηφρξνλα, λα θαηαζηήζνπλ ηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ππφζεζε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε ΟΜ.Δ.Α. κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη 

ή λα πξνζαξκφζεη ηα απνγξαθηθά δειηία ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο. 

                                                             
1 Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ. Δηδηθά ηα απνγξαθηθά 

δειηία καζεκάησλ ζπκπιεξψλνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη θάζε εμάκελν. 

2 Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία κπνξεί λα κελ έρνπλ εθαξκνγή ζε νξηζκέλα Τκήκαηα, ελψ ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη 

λα πξνζηεζνχλ άιια, αλ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ 

ηνκέα. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Σςμπληπώνεηαι με εςθύνη ηος κάθε διδάζκονηορ 

συπιζηά για καθένα από ηα εξαμηνιαία ππο-ή και μεηά-πηςσιακά μαθήμαηα  

 

Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Παλεπηζηήκην  

Σρνιή  

Τκήκα  

Τνκέαο  

Όλνκα δηδάζθνληνο / Βαζκίδα:  

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε  

 

Κσδ. Αξηζκφο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθφ / Μεηαπηπρηαθφ Τίηλορ Μαθήμαηορ 

 

 
 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

Ι.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

1ν – 12ν  

Υπνρξεσηηθφ (Υ),  

Υπνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

(ΥΔ),  

Διεχζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

Υπνβάζξνπ (ΥΠ),  

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

(ΔΠ),  

Γεληθψλ Γλψζεσλ (ΓΓ), 

Μάζεκα Κνξκνχ (ΚΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),  

Καηεχζπλζεο (ΚΑ) 
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Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

    

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπφκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
Σχλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξψλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Φξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή Πξφνδνο 

(Ναη / Όρη) 

Υπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Μηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

        

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Τν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ  Οδεγφ Σπνπδψλ; 

(Ναη/Όρη) 

Σειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

Υπάξρεη ηζηνζειίδα 

καζήκαηνο; (Ναη/Όρη) 

Γηεχζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο απφ 

ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη) 
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ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

ΙΙ.1.1 Πφηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

 

 

 

ΙΙ.1.2 Υπάξρεη επηθάιπςε χιεο κε άιια καζήκαηα θαη πψο ην αληηκεησπίδεηε;  

 

 

 

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

 

 

ΙΙ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

 

 

 

ΙΙ.2.3 Πνην πνζνζηφ  ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

 

 

 

ΙΙ.2.4 Παξέρεηε πξφζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

 

 

 

ΙΙ.2.5 Πψο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 
θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπο; 

 

 

 

ΙΙ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο  

ΙΙ.3.1 Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; 

 

 

 

ΙΙ.3.2 Πψο κεζνδεχεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 
αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 
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ΙΙ.3.3 Οξγαλψλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ / 
δηαιέμεηο επηζηεκφλσλ ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο, 
πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο; 

 

 

 

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό υοιτητών κατά μέσο όρο παρακολοσθεί το θεωρητικό μέρος τοσ μαθήματος; 

0-20%   20-40%   40-60%   60-80%   80-100%   Δεν γνωπίζω  

 

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

ΙΙ.5.1 Τξφπνη Αμηνιφγεζεο; 
Σημειώζηε ζηον πίνακα πος ακολοςθεί ηιρ μεθόδοςρ πος σπηζιμοποιείηε για ηην αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ ηων θοιηηηών 

ζηο ζςγκεκπιμένο μάθημα. 

Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ   

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):  

Καη’ νίθνλ εξγαζία:  

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρφλ άιινπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο. 

 

 

 

 

Παξαθνινπζνχληαη φινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ή 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

 

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρφιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ 

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 
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ΙΙ.5.2 Πψο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ; 
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ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 

ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν αιθοςζών και ηος ςποζηηπικηικού 

εξοπλιζμού και ηη διαθεζιμόηηηά ηοςρ. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών σώπυν, ηος 

επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ 
σξψλ; 

 

 

 

ΙΙΙ.1.4 Σπνπδαζηήξηα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν σώπυν, ηος εξοπλιζμού και ηηρ 

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.5 Φξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

 

 

 

ΙΙΙ.1.6 Υπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο απφ ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία 
θαη άιινη καζεζηαθνί πφξνη); 
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ΙΙΙ.1.7 Πψο θξίλεηε ζπλνιηθά ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή;  

Αν η απάνηηζη είναι απνηηική, ζσολιάζηε ζςνοπηικά ηςσόν ελλείτειρ και καηαγπάτηε ηιρ 

αναγκαίερ βεληιώζειρ ζύμθυνα με ηιρ παπαπάνυ καηηγοπίερ. 

 

 

 

 

ΙΙΙ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 

ΙΙΙ.2.1 Φξεζηκνπνηνχληαη Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πψο; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.2 Φξεζηκνπνηνχληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΤΠΔ; (Αλαθέξαηε 
παξαδείγκαηα). 

 

 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.4 Φξεζηκνπνηείηε ΤΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.5 Φξεζηκνπνηείηε ΤΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πψο; 
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ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΙV.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα 
θαη πόηε; 

 

 

 

ΙV.2 Πνηα είλαη ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο θαη ν κέζνο βαζκόο ησλ θνηηεηώλ ηνπ 
καζήκαηνο;  

Ξεκινήζηε από ηο ηπέσον έηορ. Σηην πεπίπηυζη πος διδάζκαηε ηο μάθημα και ηα πποηγούμενα έηη 

καηαγπάτηε και ηα ζςγκπιηικά ζηοισεία ηυν πποηγοςμένυν εηών 

Έηνο 

Καηαλνκή Βαζκψλ (% θνηηεηψλ) Μέζορ όπορ  

Βαθμολογίαρ  

(ζύνολο θοιηηηών) 0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2007-2006        

2006-2005        

2005-2004        

2004-2003        

2003-2002        
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V. Η ΑΠΟΦΗ ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο από ηνπο 
θνηηεηέο; Πώο εθαξκόδεηαη; Δπηζπλάςηε δείγκα ηνπ ζρεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

V.2 Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;  

 

 

 

 


