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Διαδικασία 4.1 

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 
Μαθήματος/Διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα από τους φοιτητές 

Η Επιτροπή της ΜΟ.ΔΙ.Π κατά την 29η/10.12.2020 συνεδρίαση της, ενέκρινε την εφαρμογή 
των αναμορφωμένων ερωτηματολογίων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την 
συμπλήρωση τους μέσα στην τάξη σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα του μαθήματος,. 
Σύμφωνα με την διαδικασία: 

Η Οδηγία Εργασίας για το στάδιο καθορισμού Σχεδίου Δράσης ΠΠΣ και σύνταξης έκθεσης 
παρακολούθησής του, στο πλαίσιο της Διαδικασίας 7.1 του ΕΣΔΠ, έπειτα από την τροποποίησή 
της, έχει ως ακολούθως: 

1. Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα σπουδών των 
ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος διεξάγεται τόσο για το χειμερινό όσο και για το 
εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, μεταξύ 8ης – 11ης εβδομάδας διδασκαλίας. 

2. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία 
αξιολόγησης των μαθημάτων, φροντίζοντας για την αποτελεσματικότητα και το 
αδιάβλητο αυτής της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι η επίβλεψη της 
διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν θα γίνεται από τον/την 
διδάσκοντα/διδάσκουσα του μαθήματος που αξιολογείται. 

3. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της αξιολόγησης των μαθημάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του κάθε Τμήματος και της ΜΟ.ΔΙ.Π. και κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
σε όλους/όλες τους/τις φοιτητές/τριες. 

4. Η Γραμματεία του Τμήματος δημιουργεί τα ερωτηματολόγια και τα κουπόνια που φέρουν 
το QR code και το URL του ερωτηματολογίου, καθώς και τον μοναδικό κωδικό για την 
συμπλήρωση τους και μεριμνά για τον διαμοιρασμό των κουπονιών στους/στις 
φοιτητές/τριες που είναι παρόντες στην αίθουσα. 

5. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσα 
στην τάξη σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα του μαθήματος. Το Τμήμα θα φροντίσει να 
εξασφαλίσει στους/στις παριστάμενους/ες στη διαδικασία φοιτητές και φοιτήτριες που 
δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της εφαρμογής τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η ΟΜΕΑ κάθε Τμήματος ανατροφοδοτεί τα μέλη 
του Τμήματος (φοιτητές και διδάσκοντες) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από 
τους/τις φοιτητές/τριες. 
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