
ΠΡΟΤΥΠΟ για το 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ERASMUS ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

Το ειδικό αυτό ερωτηματολόγιο, προτείνουμε να συμπληρώνεται υποχρεωτικά από 

όσους/όσες φοιτητές/φοιτήτριες επιστρέφουν από σπουδές στο εξωτερικό μέσω 

αυτού του Προγράμματος. 

 

S0. Θέλετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο;  

 

 Ναι  

 Όχι  

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

να απαντήσουν οπωσδήποτε και στην επόμενη ερώτηση. 

S1. Δεν συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο γιατί: (Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μια απαντήσεις)  

 

 δεν με ενδιαφέρει η αξιολόγηση  

 δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση  

 δεν παρακολούθησα το μάθημα  

 δεν έχω εμπιστοσύνη ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία μου 

 Άλλο  [Παρακαλούμε διευκρινίστε] …………… 
 
 

Εξάμηνο σπουδών που υλοποιήθηκαν οι σπουδές στο εξωτερικό με Erasmus: 4o   5o    6o  7o   8o 

   9o    μεγαλύτερο   

Επιλέξτε αυτό που ισχύει 

 

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας σύμφωνα με την ακόλουθη βαθμολογική κλίμακα: 

Βαθμολογική κλίμακα: 

 

Διαφωνώ Μάλλον διαφωνώ Ούτε διαφωνώ / 

ούτε συμφωνώ 

Μάλλον συμφωνώ Συμφωνώ  

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

1. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών για τη μετακίνηση στο εξωτερικό είναι 

ξεκάθαρα. 

 

     

2. Η καθοδήγηση και η προετοιμασία της μετακίνησής μου από τους συντονιστές του Erasmus 

του Τμήματός μου ήταν ικανοποιητική. 

     



 

 

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας σύμφωνα με την ακόλουθη βαθμολογική κλίμακα: 

Βαθμολογική κλίμακα: 

 

Διαφωνώ Μάλλον διαφωνώ Ούτε διαφωνώ / 

ούτε συμφωνώ 

Μάλλον συμφωνώ Συμφωνώ  

1 2 3 4 5 

 
 

Επιλέξτε αυτό που ισχύει – προσδιορίστε όποτε σας ζητείται: 

9. Ο κυριότερος λόγος που με οδήγησε στο να αποφασίσω να πραγματοποιήσω μέρος των σπουδών μου στο 

εξωτερικό ήταν: (επιλέξετε μόνο μία απάντηση) 

- για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στο πεδίο των σπουδών μου    

- για να γνωρίσω έναν άλλον πολιτισμό   

- για να ενισχύσω/αποκτήσω τη γνώση μιας ξένης γλώσσας   

- άλλο   (προσδιορίστε) ………………………. 

10. Το πανεπιστήμιο που μετακινηθήκατε ήταν το πρώτο της επιλογής σας;   

Ναι   Όχι    

10α. (αν απαντήσατε Όχι:) Προσδιορίστε συνοπτικά τον λόγο που δεν μετακινηθήκατε στο πανεπιστήμιο της 

επιλογής σας.   

[Χώρος για απάντηση] 

 

11. Σε όσα μαθήματα δεν διδάσκονταν στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα ή σε γλώσσα που γνωρίζατε, 

υπήρχε επαρκής υποστήριξη από τους διδάσκοντες (π.χ. με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού στην γλώσσα που 

3. Η καθοδήγηση και η προετοιμασία της μετακίνησής μου από το γραφείο Διεθνών Σχέσεων 

του Πανεπιστημίου Κρήτης ήταν ικανοποιητική. 

     

4. Η ενημέρωση από το Τμήμα μου για τη δυνατότητα πραγματοποίησης σπουδών σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι επαρκής. 

     

5. Η διαμονή μου στο εξωτερικό (π.χ. στέγαση, σίτιση) ήταν καλά οργανωμένη από το 

πανεπιστήμιο υποδοχής. 

     

6. Οι γνώσεις που είχα αποκομίσει από τις σπουδές στο Τμήμα μου με βοήθησαν να 

ανταποκριθώ στις σπουδές στο πανεπιστήμιο υποδοχής. 

     

7. Το επίπεδο δυσκολίας των μαθημάτων που παρακολούθησα ήταν αναμενόμενο.      

8. Τα μαθήματα που παρακολούθησα στο πανεπιστήμιο που επισκέφτηκα ήταν υψηλού επιπέδου.      



γνωρίζετε, με διάθεση να απαντήσουν σε απορίες σας); 

Ναι   Όχι   

12. H συνολική χρηματοδότηση των σπουδών σας ήταν ικανοποιητική;  

Ναι   Όχι   

12α. (αν απαντήσατε Όχι:) Δώστε μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος: 

[Χώρος για απάντηση]  

 

13. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο Τμήμα σας ως προς την αναγνώριση των ΕCTS των μαθημάτων που 

παρακολούθησα στο εξωτερικό; 

Ναι   Όχι   

13α. (αν απαντήσατε Ναι:) Δώστε μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος: 

[Χώρος για απάντηση] 

 

14. Η πραγματοποίηση σπουδών στο εξωτερικό επιβράδυνε τις σπουδές σας στο Τμήμα σας; 

Ναι   Όχι   

14α. (αν απαντήσατε Ναι:) Δώστε μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος: 

[Χώρος για απάντηση] 

 

 

 

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι παρατηρήσεις, τα σχόλια ή οι προτάσεις σας. Παρακαλούμε να τα 

συμπεριλάβετε στις παρακάτω δύο ανοικτές ερωτήσεις:  

15. Ποιο είναι το όφελος που αποκομίσατε από την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών σας σε 

πανεπιστήμια της αλλοδαπής; 

16. Πώς (π.χ. με ποιες πρωτοβουλίες ή μέτρα) πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί ο θεσμός του 

Erasmus; 

 

[Χώρος για απάντηση] 


