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ΑΣΟΜΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΛΗΝΗΚΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ/ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ 

ΥΟΛΩΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ 
 

Σςμπληπώνεηαι σωπιζηά για καθένα από ηα εξαμηνιαία ππο-ή και μεηα-πηςσιακά κλινικά μαθήμαηα/αζκήζειρ με 

εςθύνη ηος ςπεύθςνος δηεπζπληή θιηληθήο η διδάζκονηορ 

 

 

Παλεπηζηήκην 
 

ρνιή 
 

Σκήκα 
 

Σνκέαο 
 

 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

1.Σίηινο Κιηληθνύ Μαζήκαηνο: 
 

2. Τπεύζπλνο καζήκαηνο/Γηεπζπληήο Κιηληθήο  

3.Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 
 

4. Αξηζκόο Γηδαθηηθώλ Μνλάδσλ  

5. Ννζειεπηηθό Ίδξπκα/Ηαηξείν   

 

6. πλνπηηθή Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο-Άζθεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

6α. ηόρνη θαη πξνζδνθόκελα απνηειέζκαηα ηεο Κιηληθήο Άζθεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο - δηδαζθόκελε ύιε 
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8. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΗΝΗΚΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ζςμπληπώζηε ζύμθωνα με ηιρ διεςκπινίζειρ ηος 

ςπομνήμαηορ) 
 

 

Κιηληθό 

Μάζεκα/Άζθεζε 
Α Β Γ Γ 

Δ 
Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π 

                 

                 

                 

 
Α = Κσδηθόο καζήκαηνο 

Β = Σειίδα Οδεγνύ Σπνπδώλ (αλ ππάξρεη) 

Γ = Υπνρξεσηηθό Υ/Καη’επηινγήλ Ε 

Γ = Απαίηεζε γηα πξναπαηηνύκελα (ΝΑΙ/ΟΦΙ) 

Δ = Υπεύζπλνο Μαζήκαηνο – Δ/ληήο Κιηληθήο (νλνκαηεπώλπκν) 

Ε = Φξήζε εμσ-παλεπηζηεκηαθώλ θιηληθώλ/ηαηξείσλ (ΝΑΙ/ΟΦΙ) 

Ζ = Σπλνιηθόο αξηζκόο δηδαζθόλησλ/κειώλ ΔΕΠ 

Θ = Σπκκεηνρή εηδηθεπνκέλσλ/κεηαπηπρηαθώλ ζηελ εθπαίδεπζε (ΝΑΙ/ΟΦΙ). Αλ ΝΑΙ, αλαγξάςηε ηνλ αξηζκό 

Η = Σπλνιηθόο αξηζκόο αζθνπκέλσλ αλά εμάκελν 

Κ = Αξηζκόο αζθνπκέλσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ 

Λ = Σπλνιηθή δηάξθεηα ζε εβδνκάδεο 

Μ = Ώξεο εβδνκαδηαίαο άζθεζεο 

Ν = Σπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηηο εθεκεξίεο (ΝΑΙ/ΟΦΙ)  

Ξ = Έρνπλ ζεζπηζζεί θξηηήξηα γηα ηνλ αξηζκό θαη ην είδνο ησλ αζζελώλ πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θιηληθή άζθεζε 

(ΝΑΙ/ΟΦΙ) 

Ο = Τεξείηαη αξρείν αζζελώλ όπνπ θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ηεο λόζνπ 

Π = Αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από θνηηεηέο (ΝΑΙ/ΟΦΙ) 
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ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

9. Καηαλνκή Ωξώλ δηδαζθαιίαο ηνπ θιηληθνύ καζήκαηνο (ζημειώζηε απιθμό ωπών και ποζοζηό επί 

ηος ζςνόλος ηων εβδομαδιαίων ωπών διδαζκαλίαρ) 

 

 αριθμός 

ωρών 

% 

Δηαιέμεηο-Θεσξία   

Εξγαζηήξηα   

Δηδαζθαιία ζε κηθξέο νκάδεο (θπονηιζηήπια, ζεμινάπια κλπ.):   

Επαθή κε αζζελείο   

Άιιε θαηεγνξία (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά): 

Σπγγξαθή πνξείαο λόζνπ, αλαδήηεζε εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, 

επηζθέςεηο θαζεγεηή θηι. 

  

 

10. Πσο δηαζθαιίδεηε όηη δελ ππάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια θιηληθά καζήκαηα;  

 

11. Πσο πξνβιέπεηαη επαλεθηίκεζε, αλαπξνζαξκνγή θαη αλαλέσζε ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο; 

 

12. Δίδε θαη αξηζκόο βνεζεκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. 

 

13. Γίλεηαη αλαλέσζε ησλ βνεζεκάησλ θαη πσο;  

 

14. Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

 

15. Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

 

16. Πώο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 
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ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ/ΗΑΣΡΔΗΟΤ 

 

 

17. Μέιε ΓΔΠ 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ-ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΛΗΝΗΚΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ/ΑΚΖΖ 

Ολνκαηεπώλπκν Ηαηξηθή εηδηθόηεηα 
Παλ/θή 

βαζκίδα 

Έηνο εθινγήο ή 

πξναγσγήο ζηελ 

βαζκίδα 

Πιήξνπο=Π ή 

Μεξηθήο=Μ 

απαζρόιεζεο) 

     

 

 

Γηδάζθνληεο Α΄ βαζκίδνο 

Ολνκαηεπώλπκν Ηαηξηθή εηδηθόηεηα 

Έηνο εθινγήο ή 

πξναγσγήο ζηελ 

βαζκίδα 

Πιήξνπο=Π ή Μεξηθήο=Μ 

απαζρόιεζεο) 

    

 

 

Γηδάζθνληεο Β΄ βαζκίδνο 

Ολνκαηεπώλπκν Ηαηξηθή εηδηθόηεηα 

Έηνο εθινγήο ή 

πξναγσγήο ζηελ 

βαζκίδα 

Πιήξνπο=Π ή Μεξηθήο=Μ 

απαζρόιεζεο) 

1. ... ---  … 

 

 

Γηδάζθνληεο Γ΄ βαζκίδνο 

Ολνκαηεπώλπκν Ηαηξηθή εηδηθόηεηα 

Έηνο εθινγήο ή 

πξναγσγήο ζηελ 

βαζκίδα 

Πιήξνπο=Π ή Μεξηθήο=Μ 

απαζρόιεζεο) 

    

 

 

Γηδάζθνληεο Γ΄ βαζκίδνο 

Ολνκαηεπώλπκν Ηαηξηθή εηδηθόηεηα Έηνο εθινγήο 
Πιήξνπο=Π ή Μεξηθήο=Μ 

απαζρόιεζεο) 

    

 

 

Άιινη δηδάζθνληεο:  

Ολνκαηεπώλπκν Ηαηξηθή εηδηθόηεηα 

Δξγαζηαθή ζρέζε ζηελ 

θιηληθή θαη έηνο έλαξμεο 

ηεο ζρέζεο 

Πιήξνπο=Π ή 

Μεξηθήο=Μ 

απαζρόιεζεο) 

    

    

    

    

 

 

18. Άιιν ηαηξηθό πξνζσπηθό πνπ ζπκπξάηηεη ζηελ θιηληθή εθπαίδεπζε 

 

 πλνιηθόο αξηζκόο 
Ώξεο εβδνκαδηαίαο απαζρόιεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 

Γ.2.1. Δηδηθεπόκελνη ηαηξνί 
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19. ρνιηάζηε ηελ πνηόηεηα θαη επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

20. Άιιν πξνζσπηθό ησλ παλεπηζηεκηαθώλ θιηληθώλ θαη ηαηξείσλ πνπ δελ ζπκπξάηηεη ζηελ 

θιηληθή εθπαίδεπζε 

 

 
πλνιηθόο 

αξηζκόο 

Καηεγνξία 

εθπαίδεπζεο Α 

Καηεγνξία 

εθπαίδεπζεο Β 
Καηεγνξία 

εθπαίδεπζεο Γ 
Γ.3.1.Γηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό 
    

Γ.3.1.Ννζειεπηέο     
Γ.3.3.Σερληθό 

πξνζσπηθό 
    

Γ.3.4. Άιινη*     

 

21. ρνιηάζηε ηελ πνηόηεηα θαη επάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 

22. ρνιηάζηε ηελ πνηόηεηα θαη επάξθεηα ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 

23. ρνιηάζηε ηελ πνηόηεηα θαη επάξθεηα ηνπ ηερληθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ. 

 

24. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο πξνζσπηθνύ Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο / Ηαηξείνπ. 

 

Κιηληθό Μάζεκα/Άζθεζε  

Παλ/θό Ίδξπκα & Κιηληθή/Ηαηξείν  

Αξηζκόο Κιηλώλ  

Τπεύζπλνο Γηεπζπληήο  (Ολνκαηεπώλπκν)  

Μέιε ΓΔΠ θαη άιιν ηαηξηθό πξνζσπηθό Άιινη 

Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ Ν Ξ Ο 

               

               

               
 

Α = Γηδάζθνληεο Α Βαζκίδαο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Β = Γηδάζθνληεο Β Βαζκίδαο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Γ = Γηδάζθνληεο Γ Βαζκίδαο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό)) 

Γ = Γηδάζθνληεο Γ Βαζκίδαο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Δ = Άιινη δηδάζθνληεο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό και επεξηγήζηε) 

Ε = ύκβνπινη ηαηξνί (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Ζ = Δηδηθεπόκελνη ηαηξνί  (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Θ = Μεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο ηαηξηθήο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Η = Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Κ = Ννζειεπηέο (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Λ = Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Μ = Σερληθό Πξνζσπηθό (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Ν = Άιινη (ζςμπληπώζηε ηον ζςνολικό απιθμό) 

Ξ = Τπάξρεη εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο (ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Ο = Δίλαη επαξθέο ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό (ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

 

25. Τπάξρεη εληαίνο εζσηεξηθόο Καλνληζκόο γηα ην πάζεο θύζεσο Πξνζσπηθό ησλ 

Παλεπηζηεκηαθώλ Κιηληθώλ; Αλ λαη, επηζπλάςηε αληίγξαθν. Αλ όρη, ζρνιηάζηε. 
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

26. ε πεξίπησζε πνπ αλαηίζεηαη εθπαηδεπηηθό έξγν ζηνπο εηδηθεπνκέλνπο, πεξηγξάςηε ηνλ 

ξόιν ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηελ θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ θαη δώζηε πιεξνθνξίεο γηα ην 

απαξαίηεην επίπεδν επίβιεςεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο από ηα κέιε ΓΔΠ ή άιινπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ηαηξνύο. 

 

27. Πσο ελεκεξώλνληαη νη εηδηθεπόκελνη ζρεηηθά κε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο ηεο θιηληθήο 

άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηελ δηδαζθαιία 

θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ;  

28. Πεξηγξάςηε αλ ηπρόλ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο ή άιιν πξνζσπηθό 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηε εθπαίδεπζε πνπ απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο δεμηόηεηόο ηνπο ζηελ 

δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ.  

 

29. πκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα 4 πνπ θαλεξώλεη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηελ θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ. Αληιήζηε ηα αθξηβή 

ζηνηρεία από ηα Γειηία ησλ επί κέξνπο Κιηληθώλ Μαζεκάησλ/Αζθήζεσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

νη ππεύζπλνη δηδάζθνληεο θαη νη Γηεπζπληέο Κιηληθώλ. 

 

Πίλαθαο 4 

Όλνκα Κιηληθήο Άζθεζεο Α Β Γ 

    

    

    
 

Α = Γίλεηαη επίβιεςε ησλ θνηηεηώλ από ηνπο εηδηθεπνκέλνπο (Ναη/Όρη)  

Β = Αλαηίζεληαη ζηόρνη εθπαίδεπζεο ζηνπο εηδηθεπόκελνπο; (Ναη/Όρη) 

Γ = Υπάξρνπλ πξνγξάκκαηα ησλ ηνκέσλ πνπ εθπαηδεύνπλ ηνπο εηδηθεπνκέλνπο γηα ηε δηδαζθαιία & ηελ  αμηνιόγεζε 

ησλ θνηηεηώλ; (Ναη/Όρη) 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ 

30. Πνην είλαη ην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο θιηληθήο άζθεζεο; 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

31. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ θξνληίδεη ν θνηηεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Κιηληθήο Άζθεζεο θαη ζε ηη βαζκό ν θνηηεηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ θάζε αζζελή; 

 

32. Ση είδνπο θιηληθέο πξάμεηο αλαιακβάλνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κιηληθήο 

Άζθεζεο; 

 

33. Τπάξρεη πξνβιεκαηηζκόο κε ηνλ θόξην εξγαζίαο θαη ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώλνπλ νη 

θνηηεηέο; 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΩΝ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ / ΑΚΖΔΩΝ  

 

34. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα θιηληθά καζήκαηα: 

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα. 

(β) Ώξεο ρξήζεο. 

ρνιηάζηε ηελ θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα θαη  επάξθεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο. 

 

35. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα θιηληθά καζήκαηα: 

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ. 

(γ) Ώξεο ρξήζεο. 

ρνιηάζηε ηελ θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα θαη  επάξθεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ. 

Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ; 

 

36. Άιινο ηερληθόο εμνπιηζκόο, ι.ρ. ηειενξάζεηο, βίληεν, πξνβνιείο, δηαθαλνζθόπηα 

θιπ.(πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά). 

 

37. Δθπαηδεπηηθά Λνγηζκηθά (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά). 

 

38. Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο (ππεξεζίεο βηβιηνζήθεο). 

 

39. ρνιηάζηε ηελ πνηόηεηα θαη επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκώλ. 

 

 

40. Έμσ-παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο/ηαηξείνπ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ άζθεζε θνηηεηώλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θιηληθό κάζεκα/άζθεζε. 

 

41.  πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο ησλ Δπηηεπγκάησλ ηεο άζθεζεο. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΟΤΜΔΝΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

 

42. εκεηώζηε ζηνλ πίλαθα 5 ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιηληθό κάζεκα θαη ην πνζνζηό ζπκβνιήο θάζε 

κεζόδνπ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 5 

 
 

πκβνιή ζηε βαζκνινγία % 

Κιηληθό 

Μάζεκα/Άζθεζε 
Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ 

             

             

             

 

Α = Αξηζκόο αζθνπκέλσλ θνηηεηώλ 

Β = Αξηζκόο εμεηάζεσλ/εμάκελν 

Γ = Εμέηαζε ηέινπο εμακήλνπ (γξαπηή Γ / πξνθνξηθή Π). Αλαθέξαηε ηπρόλ θιηληθέο αζθήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ 

γξαπηή αμηνιόγεζε σο κέξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ 

Γ = Ελδηάκεζεο εμεηάζεηο ή αζθήζεηο 

Δ = Εξγαζηεξηαθέο ή πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

Ε = Αμηνιόγεζε από κέιε ΔΕΠ (ΔΕΠ) ή εηδηθεπνκέλνπο (Ε) 

Ζ = Αμηνιόγεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε πξνηύπσλ αζζελώλ (Standardized Patient) 

Θ = Παξνπζίαζε εξγαζίαο 

Η = Άιιεο κέζνδνη αμηνιόγεζεο (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

Κ = Παξαθνινπζνύληαη νη θνηηεηέο θαηά ηελ θιηληθή άζθεζε (Ναη/Όρη) 

Λ = Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηεο θιηληθήο άζθεζεο; (Ναη/Όρη) 

Μ = Υπάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηόο ζε εμεηάζεηο απόθηεζεο εηδηθόηεηαο ζε άιια θξάηε 

(Ναη/Όρη) 

 

43. Πεξηγξάςηε ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ 

ζηελ θιηληθή άζθεζε (επίιπζε πξνβιεκάησλ, θιηληθή αηηηνιόγεζε, επηθνηλσλία κε αζζελείο ή 

άιιεο δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξά πνπ αξκόδεη ζηελ θιηληθή άζθεζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

άζθεζε ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο).  

 

44. ρνιηάζηε αλ παξαθνινπζνύληαη ζπζηεκαηηθά όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

βαζηθώλ θιηληθώλ δεμηνηήησλ θαη αλαθέξαηε ηπρόλ δπζθνιίεο. 

 

45. ρνιηάζηε ηελ επάξθεηα θαη δηαθάλεηα ησλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόδνληαη, αλ νη 

θνηηεηέο ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηεο θιηληθήο 

άζθεζεο θαη ελδερόκελεο βειηηώζεηο πνπ ζρεδηάδεηε.  

 

46. Πεξηιάβεηε κία ηππηθή αμηνιόγεζε από θαζεγεηέο ή εηδηθεπνκέλνπο πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

απόδνζε ησλ θνηηεηώλ θαηά ηελ θιηληθή άζθεζε ζε κηθξέο νκάδεο θαη εηδηθόηεξα όζνλ 

αθνξά ηελ απνθηεζείζα ηθαλόηεηά ηνπο θαη εκπεηξία λα εμεηάδνπλ ηνλ αζζελή θαη λα 

εθηηκνύλ ηα θιηληθά δεδνκέλα λα δηαγλώζνπλ ηε λόζν θαη λα πξνηείλνπλ νξζνινγηθή 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. (Ζ δηαδηθαζία απηή ζπληζηά ηελ θαηεπζπλόκελε αμηνιόγεζε 

αζζελνύο ζε κηθξέο νκάδεο ή ζπδήηεζε πεξηπηώζεσλ). 

 

47. ρνιηάζηε ηε ρξνληθή πεξίνδν εληόο ηεο νπνίαο αλαθνηλώλεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία. 
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48. Αλαθέξαηε ηπρόλ θιηληθέο αζθήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ γξαπηή αμηνιόγεζε σο κέξνο 

ηεο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ. 

 

49. ρνιηάζηε αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηόο ζε εμεηάζεηο 

απόθηεζεο εηδηθόηεηαο ζε άιια θξάηε (π.ρ ΖΠΑ, USMLE 1 θαη 2, ηπρόλ εμεηάζεηο ρσξώλ ηεο 

EE, θιπ).  

 

 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ 

 

 

50. Αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά από ηνπο θνηηεηέο ην ζπγθεθξηκέλν θιηληθό κάζεκα/άζθεζε; 

Δπηζπλάςηε ην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηείηε.  

 

51. Αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά από ηνπο θνηηεηέο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

θαζελόο από ηνπο δηδάζθνληεο; Δπηζπλάςηε ελδεηθηηθό εξσηεκαηνιόγην. 

 

52. Πσο θξίλεηε ηελ ζπκβνιή ηεο αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ ζηελ θαιύηεξε επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθώλ ζηόρσλ;  

 

 

 

 


