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ΠΡΟΤΥΠΟ για το 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Α. Η Κλινική Άσκηση 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Διαφωνώ  

(1) 

Μάλλον διαφωνώ  

(2) 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ  

(3) 

Μάλλον συμφωνώ  

(4) 

Συμφωνώ  

(5) 

Α1. Θεωρείτε καλά οργανωμένη την Κλινική Άσκηση την οποία ολοκληρώσατε. 

Α2. Θεωρείτε σημαντική την Εκπαιδευτική προσφορά της Κλινικής Άσκησης την οποία ολοκληρώσατε. 

Α3. Διαπιστώσατε γενικότερο ενδιαφέρον και συμβολή του Καθηγητή/της Καθηγήτριας και Διευθυντή/Διευθύντριας 
της συγκεκριμένης Κλινικής στην εκπαίδευσή σας. 

Α4. Διαπιστώσατε γενικότερο ενδιαφέρον και συμβολή των λοιπών μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Κλινικής στην 
εκπαίδευσή σας. 

Α5. Διαπιστώσατε γενικότερο ενδιαφέρον και συμβολή των Επιμελητών της συγκεκριμένης Κλινικής στην εκπαίδευσή σας. 

Α6. Διαπιστώσατε γενικότερο ενδιαφέρον και συμβολή των Ειδικευομένων της συγκεκριμένης Κλινικής στην εκπαίδευσή 
σας. 

Α7. Διαπιστώσατε γενικότερο ενδιαφέρον και συμβολή του Νοσηλευτικού Προσωπικού της συγκεκριμένης Κλινικής στην 
εκπαίδευσή σας. 

Α8. Θεωρείτε ικανοποιητική την κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου (ιστορικό-κλινική εξέταση, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
εξωτερικά ιατρεία, επεμβατικές πράξεις, μαθήματα) κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης. 

Α9. Θεωρείτε επαρκή τα συγγράμματα  και το εκπαιδευτικό υλικό που σας προτάθηκαν. 

Α10. Αποκτήσατε ικανοποιητική εμπειρία στη λήψη ιστορικού σε ασθενείς της συγκεκριμένης Κλινικής. 

Α11. Αποκτήσατε ικανοποιητική εμπειρία στη διενέργεια κλινικής εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριμένης Κλινικής . 

Α12. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας για την απόκτηση πρακτικών κλινικών και επεμβατικών δεξιοτήτων καταλάμβανε 
επαρκές τμήμα του χρόνου της Κλινικής Άσκησης. 

Α.13. Αποκτήσατε Πρακτικές/επεμβατικές δεξιότητες κατά την εκπαίδευσή σας στην συγκεκριμένη Κλινική.  

Α14. Αποκτήσατε άλλες δεξιότητες (π.χ. επικοινωνιακές) κατά την εκπαίδευσή σας στην συγκεκριμένη Κλινική. 

Α15. Αποκτήσατε ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στην διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των 
σχετικών νοσημάτων. 

Α16.   Εκτεθήκατε επαρκώς στην αρχική εκτίμηση των επειγόντων περιστατικών της συγκεκριμένης Κλινικής Άσκησης. 

Α17. Είχατε την ευκαιρία να αναλάβετε πρωτοβουλίες κατά την διάρκειας της άσκησης στην συγκεκριμένη Κλινική που 
συνέβαλαν στη μελλοντική αυτοδυναμία σας ως κλινικοί ιατροί. 

Α18. Τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης ήταν σαφή. 

 

Β. Οι διδάσκοντες / οι διδάσκουσες: 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

(Να αποτυπωθεί η συνολική εικόνα των διδασκόντων) 

http://www.uoc.gr/
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Διαφωνώ  

(1) 

Μάλλον διαφωνώ  

(2) 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ  

(3) 

Μάλλον συμφωνώ  

(4) 

Συμφωνώ  

(5) 

Ο διδάσκοντες / οι διδάσκουσες: 

Β1. Κατάφεραν να διεγείρουν το ενδιαφέρον μου για το αντικείμενο της Κλινικής Άσκησης. 

Β2. Ενθάρρυναν τη διατύπωση ερωτήσεων, αποριών και παρατηρήσεων.  

Β3. Ενθάρρυναν την εκτέλεση ιατρικών πράξεων από τον κάθε φοιτητή/τρια. 

Β4.   Ενθάρρυναν την κριτική μου ικανότητα. 

Β5. Ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (π.χ. τήρηση ωρών εκπαιδευτικής επίσκεψης). 

Β6. Ήταν γενικά προσιτοί/τές στους φοιτητές/τριες. 

Β7. Ήταν σε θέση να αναδείξουν τη σύνδεση του μαθήματος με την Κλινική Ιατρική και τη σύγχρονη ερευνητική 
δραστηριότητα. 

 

Γ. Αξιολόγηση υποδομών & Γενική αποτίμηση 

Γ1. Αξιολογείστε την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού σχετικώς με τον εκπαιδευτικό 
ρόλο της Κλινικής. 

[Χώρος για απάντηση] 

Γ2. Να αναφέρετε τυχόν ανεπάρκειες που έχετε διαπιστώσει (στο διδακτικό πρόγραμμα, στη λειτουργία της 
Κλινικής, στην οργάνωση του εκπαιδευτικού χρόνου, στον τρόπο εκτίμησής σας κλπ). 

[Χώρος για απάντηση] 

Γ3. Συγκρίνατε την εκπαίδευσή σας στην συγκεκριμένη Κλινική με εκείνη που είχατε σε άλλες Κλινικές. 

[Χώρος για απάντηση] 

Γ4. Συγκρίνατε την εκπαίδευσή σας στην συγκεκριμένη Κλινική με εκείνη που είχατε από Κλινικές στο εξωτερικό 
(στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγών). 

[Χώρος για απάντηση] 

Γ5. Παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της συγκεκριμένης Κλινικής Άσκησης. 

[Χώρος για απάντηση] 

 

Δ. Πληροφοριακά στοιχεία 

Δ1. Επιλέξτε το εξάμηνο σπουδών σας: 

9ο  10ο  11ο  12ο  μεγαλύτερο  

Δ2. Ήμουν παρών / παρούσα: 

 Σε όλες τις ασκήσεις της Κλινικής   Στις περισσότερες ασκήσεις   

Δ3. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου περίπου πόσο χρόνο αφιερώνατε κάθε εβδομάδα για μελέτη στη συγκεκριμένη 
Κλινική Άσκηση: 

 Καθόλου χρόνο   1 – 5 ώρες   6 – 10 ώρες   11 – 16 ώρες   πάνω από 16 ώρες   

 

http://www.uoc.gr/

