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Α. ΟΔΗΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΗ ΣΩΝ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 
1. Η αξιολόγθςθ μακιματοσ/διδαςκαλίασ ςτα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των 

ακαδθμαϊκών Τμθμάτων του Ιδρφματοσ διεξάγεται τόςο για το χειμερινό όςο και για το 

εαρινό εξάμθνο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ 

μακιματοσ/διδαςκαλίασ διανζμονται μεταξφ 9θσ – 11θσ  εβδομάδασ διδαςκαλίασ.  

2. Οι ΟΜΕΑ των Τμθμάτων ορίηουν τον/τουσ υπεφκυνουσ ςυλλογισ των 

ερωτθματολογίων που είναι διοικθτικοί υπάλλθλοι ι/και τεχνικό/επιςτθμονικό 

προςωπικό του εκάςτοτε Τμιματοσ. 

3. Είναι ςτθν ευχζρεια τθσ ΟΜΕΑ κάκε Τμιματοσ να ενθμερώςει τουσ διδάςκοντεσ για τθν 

περίοδο που κα διαρκζςει θ αξιολόγθςθ. Ωςτόςο ςτουσ διδάςκοντεσ δεν 

γνωςτοποιείται θ ακριβισ θμερομθνία αξιολόγθςθσ κάκε μακιματοσ. 

4. Ο υπεφκυνοσ ςυλλογισ των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ 

τθσ διαδικαςίασ και ενθμζρωςθσ των φοιτθτών για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των 

ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ.  

5. Ο υπεφκυνοσ ςυλλογισ των ερωτθματολογίων προςζρχεται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

και μοιράηει τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ ςτουσ φοιτθτζσ. 

6. Τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ διανζμονται και ςυλλζγονται από τον υπεφκυνο 

ςυλλογισ απουςία του διδάςκοντα που αξιολογείται. 

7. Μετά τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων, ο υπεφκυνοσ ςυλλογισ 

μετράει τα ερωτθματολόγια, τα εςωκλείει ςε φάκελο, τον οποίο ςφραγίηει  και 

ςθμειώνει ευκρινώσ πάνω ςε αυτόν τα ακόλουκα: το μάκθμα και τον διδάςκοντα που 

αξιολογικθκαν, τον ακριβι αρικμό των ερωτθματολογίων που ςυλλζχκθκαν, τθν 

θμερομθνία αξιολόγθςθσ, τθν αίκουςα ςτθν οποία πραγματοποιικθκε θ αξιολόγθςθ, 

και τζλοσ τον υπογράφει.  

8. Η Γραμματεία κάκε Τμιματοσ ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ του φυςικοφ αρχείου των 

αξιολογιςεων και διαφφλαξθσ του απορριτου των ςτοιχείων. 

9. Το ερωτθματολόγιο ςτθν ζντυπθ μορφι του οφείλει να τυπώνεται και να αναπαράγεται 

ςε καλι ποιότθτα. Για το ςκοπό αυτό τα ερωτθματολόγια φωτοτυποφνται από το 

πρωτότυπο ερωτθματολόγιο που κοινοποιείται από τθ ΜΟΔΙΠ, αφοφ ζχει γίνει 

ςυνεννόθςθ με τθν φωτοαντιγραφικι μονάδα του ΟΠΑ, προκειμζνου οι Γραμματείεσ 

όλων των Τμθμάτων να εξυπθρετοφνται ςε ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα για τθν 

αναπαραγωγι των αντιτφπων. 

10. Σε περίπτωςθ που παρατθρθκοφν αποκλίςεισ από τθ διαδικαςία, ο υπεφκυνοσ 

ςυλλογισ των ερωτθματολογίων οφείλει να ςυνεργαςτεί με το γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ  για 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. 
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Β. ΟΔΗΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 
1. Η αξιολόγθςθ είναι ανώνυμθ. 

2. Οι φοιτθτζσ «μαυρίηουν» πλιρωσ τον κφκλο που περιζχει τον αρικμό που εκφράηει τθ 

βακμολογία τουσ ςε κάκε ερώτθςθ. Για τθν ανάγνωςθ των ερωτθματολογίων είναι 

ςθμαντικό να αποφεφγονται οι μουτηοφρεσ. 

3. Σε περίπτωςθ λάκουσ, ο φοιτθτισ ςθμειώνει ζνα «Χ» ςτθ βακμολογία που κζλει να 

ακυρώςει και «μαυρίηει» ζναν άλλο κφκλο. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ 

(blanco). 

4. Σε περίπτωςθ που το μάκθμα ζχει δφο διδάςκοντεσ, θ αξιολόγθςθ γίνεται ςε δεφτερο 

ερωτθματολόγιο, ςτο οποίο ςυμπλθρώνονται μόνο ο τίτλοσ του μακιματοσ και θ 

ενότθτα Β «Ο διδάςκων». 

5. Η ενότθτα Γ «Ο βοθκόσ» ςυμπλθρώνεται ςτθν περίπτωςθ που ςτο μάκθμα υπάρχουν 

ζνασ ι περιςςότεροι βοθκοί. Ο υπεφκυνοσ ςυλλογισ των ερωτθματολογίων οφείλει να 

ενθμερώνει τουσ φοιτθτζσ για τον κωδικό του εκάςτοτε βοθκοφ (1 ζωσ 9). Οι φοιτθτζσ 

«μαυρίηουν» τον κωδικό του βοθκοφ που πρόκειται να αξιολογιςουν και ςτθ ςυνζχεια 

απαντοφν ςτα ερωτιματα του ερωτθματολογίου που τον αφοροφν. 
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Γ. ΟΔΗΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 
1. Με το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ, θ διοικθτικι υποςτιριξθ των ΟΜΕΑ καλείται να 

επιςκεφτεί το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ και να ςυμπλθρώςει για τα 

διδαςκόμενα μακιματα εκάςτου εξαμινου τα εξισ ςτοιχεία:  

 Αρικμό εγγεγραμμζνων φοιτθτών (τθσ κανονικισ περιόδου απ’ όλα τα τμιματα)  

 Αρικμό ερωτθματολογίων που ςυλλζχκθκαν (τον μεγαλφτερο αρικμό ςε 

περίπτωςθ δφο διδαςκόντων) 

 Αίκουςα αξιολόγθςθσ 

 Ημερομθνία αξιολόγθςθσ 

 Σχόλια (πχ. τον λόγο που κάποιο μάκθμα δεν αξιολογικθκε, τθν 

θμερομθνία/αίκουςα/αρικμό ερωτθματολογίων που αφοροφν τον 

ςυνδιδάςκοντα, τθν κωδικοποίθςθ των βοθκών κ.λπ.) 

2. Στθ ςυνζχεια, ο υπεφκυνοσ ςυλλογισ των ερωτθματολογίων προςκομίηει ςτο 

Γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα 

ερωτθματολόγια. 

3. Η διαχείριςθ των ζντυπων ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ μακιματοσ/διδαςκαλίασ 

γίνεται από τα μζλθ του γραφείου τθσ ΜΟΔΙΠ.  

4. Η θλεκτρονικι ανάγνωςθ ερωτθματολογίων, αποκωδικοποίθςθ απαντιςεων, 

επεξεργαςία, ςτατιςτικι ανάλυςθ των ερωτθματολογίων και ανάρτθςθ ςτο 

Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ, υλοποιοφνται μζςω  του Γραφείου τθσ ΜΟΔΙΠ 

με τθ χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ. 

5. Στο Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ αναρτώνται  τα ακόλουκα ανά περίπτωςθ 

παραγόμενα αρχεία: 

 Ερωτθματολόγια Αξιολόγθςθσ: αποτελεί ςκαναριςμζνθ εικόνα του φυςικοφ 

αρχείου των ζντυπων ερωτθματολογίων. 

 Δεδομζνα ερωτθματολογίων: προκφπτει από τθν αποκωδικοποίθςθ των 

ερωτθματολογίων μζςω του εξειδικευμζνου λογιςμικοφ. 

 Στατιςτικά αξιολόγθςθσ: προκφπτει από ςτατιςτικι ανάλυςθ των απαντιςεων 

όπωσ αυτζσ αποτυπώνονται ςτο αρχείο «Δεδομζνα ερωτθματολογίων». 

 Σχόλια Φοιτθτών: περιλαμβάνει τα ςχόλια όπωσ αυτά διατυπώνονται από  τουσ 

φοιτθτζσ ςτο τζλοσ του ζντυπου ερωτθματολογίου. 

Παρζχεται ζτςι, για λόγουσ διαφάνειασ, θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και ζλεγχου από 

τον κάκε άμεςα  ενδιαφερόμενο. 

6. Το θλεκτρονικό αρχείο των αξιολογιςεων τθρείται από το Γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ. 

7. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ  διαχείριςθσ των ερωτθματολογίων, τα μζλθ του 

Γραφείου τθσ ΜΟΔΙΠ επιςτρζφουν τουσ φακζλουσ με τα ερωτθματολόγια 

αξιολόγθςθσ ςτισ Γραμματείεσ των Τμθμάτων, οι οποίεσ ζχουν και τθν ευκφνθ 

τιρθςθσ του φυςικοφ αρχείου των αξιολογιςεων για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ. 


