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1 Εισαγωγή 
Το  σύστημα  αξιολόγησης  μαθημάτων  επιτρέπει  στους  φοιτητές  να  αξιολογήσουν 

ηλεκτρονικά τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι. Η αξιολόγηση γίνεται υπό πλήρη 

ανωνυμία,  καθώς  το  σύστημα  δεν  καταγράφει  κανένα  στοιχείο  που  θα  μπορούσε  να 

συσχετίσει  τα  στοιχεία  πρόσβασης  με  τις  απαντήσεις  που  δίδονται.  Η  ηλεκτρονική 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων επιτρέπει την άμεση εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, 

χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη χειρωνακτικής αποδελτίωσης. 

Στο σύστημα, υπάρχουν οι κάτωθι ρόλοι: 

1. Διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες των μαθημάτων, όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στο 

σύστημα  της  γραμματείας,  έχουν  το  δικαίωμα  να  εκκινούν  τη  διαδικασία 

αξιολόγησης,  ήτοι  να  επιλέγουν  ερωτηματολόγιο  και περίοδο αξιολόγησης  για  τα 

μαθήματα τα οποία διδάσκουν, και κατόπιν να βλέπουν τα στατιστικά στοιχεία της 

αξιολόγησης. 

2. Φοιτητές. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν τα μαθήματα για τα οποία 

έχουν κάνει δήλωση στο σύστημα της γραμματείας. 

3. Μέλη  ΟΜ.Ε.Α.  τμήματος.  Τα  μέλη  ΟΜ.Ε.Α.  των  τμημάτων  έχουν  το  δικαίωμα  να 

βλέπουν τα στατιστικά στοιχεία της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του τμήματος 

στο  οποίο  ανήκουν,  ενώ  έχουν  επίσης  τη  δυνατότητα  να  εκκινούν  τη  διαδικασία 

αξιολόγησης,  ήτοι  να  επιλέγουν  ερωτηματολόγιο  και  περίοδο  αξιολόγησης  για 

οποιοδήποτε  από  τα  διδασκόμενα  μαθήματα  του  τμήματος,  προς  επικουρία  των 

διδασκόντων. 

Στις  ακόλουθες  παραγράφους  περιγράφεται  συνοπτικά  η  διαδικασία  που  πρέπει  να 

ακολουθηθεί από έναν διδάσκοντα προκειμένου να εκκινηθεί η διαδικασία αξιολόγησης για 

κάποιο μάθημα. Κατόπιν, δίδονται και τα αντίστοιχα στοιχεία για τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α., ενώ 

παρέχονται και οδηγίες για τους φοιτητές. 
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4 Για φοιτητές: αξιολόγηση μαθήματος 
Ο φοιτητής, έχοντας λάβει ένα κουπόνι όπως αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 15, θα πρέπει να 

εργαστεί ως ακολούθως: 

 

Σχήμα 15. Κουπόνι αξιολόγησης 

1. Να εκκινήσει την εφαρμογή πλοήγησης (browser) της προτιμήσεώς του (π.χ. Chrome, 

Firefox,  Internet  explorer)  να  πλοηγηθεί  στη  διεύθυνση  που  αναγράφεται  στο 

«Url αξιολόγησης» του κουπονιού (Σχήμα 15, περιοχή (1)). Θα εμφανιστεί μία οθόνη, 

όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 16. 

2. Στο σημείο αυτό, στο πλαίσιο «Κουπόνι» ο φοιτητής πρέπει να εισάγει το «Κουπόνι 

συμμετοχής» (περιοχή (2) στο Σχήμα 15) και να πατήσει «Συνέχεια».  

3. Ακολούθως, θα εμφανιστεί το ερωτηματολόγιο, στο οποίο ο φοιτητής θα απαντήσει 

στις  ερωτήσεις  επιλέγοντας  για  κάθε  ερώτηση  μία  από  τις  δυνατές  τιμές  ή 

εισάγοντας  ελεύθερο  κείμενο.  Στο  τέλος  της  κάθε  σελίδας  ο  φοιτητής  πρέπει  να 

πατάει το κουμπί «Επόμενη», ενώ στην τελευταία θα πρέπει να πατήσει το κουμπί 

«Υποβολή» (Σχήμα 18). 

4. Είναι  πιθανόν στη  ροή  του  ερωτηματολογίου  να  ερωτηθείτε  εάν παρακολουθείτε 

έναν  συγκεκριμένο  διδάσκοντα  του  μαθήματος  (βλ.  Σχήμα  19).  Απαντήστε 

καταφατικά  στην  ερώτηση  μόνον  αν  έχετε  παρακολουθήσει  εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες  (διαλέξεις,  εργαστήρια,  φροντιστήρια  κ.τ.λ.)  του  συγκεκριμένου 

διδάσκοντα. Εάν απαντήσετε καταφατικά, τότε θα σας παρασχεθεί η δυνατότητα να 

αξιολογήσετε διάφορες απόψεις της εκπαιδευτικής παρουσίας του διδάσκοντος (βλ. 

Σχήμα 20).  Εάν όχι,  τότε οι  ερωτήσεις που εμφαίνονται στο Σχήμα 20  δεν θα σας 

παρουσιαστούν  και  η  ροή  του  ερωτηματολογίου θα συνεχισθεί  με  ερωτήσεις  για 

τους  υπόλοιπους  διδάσκοντες  του  μαθήματος  καθώς  και  άλλες  ενότητες  της 

αξιολόγησης (αξιολόγηση επικουρικού διδακτικού προσωπικού και στοιχεία για την 

προσωπική σας συμμετοχή στο μάθημα). 

Σε  μαθήματα  με  έναν  μόνο  διδάσκοντα  είναι  πιθανόν  να  μην  σας  εμφανισθεί 

ερώτηση  εάν  παρακολουθείτε  τον  διδάσκοντα  του  μαθήματος,  θα  εμφανισθούν 

ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις οι ερωτήσεις για να αξιολογήσετε την εκπαιδευτική 

παρουσία του διδάσκοντος. 
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Σχήμα 16. Οθόνη εισόδου στην αξιολόγηση 

 

Σχήμα 17. Απάντηση στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 
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Σχήμα 18. Τελευταία οθόνη αξιολόγησης μαθήματος 

 

Σχήμα 19. Επιλογή εάν παρακολουθείτε ή όχι έναν διδάσκοντα 
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Σχήμα 20. Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρουσίας διδάσκοντος 
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5 Πρόσθετες πληροφορίες 
Πρόσθετες  πληροφορίες  συνολικά  για  τη  διαδικασία  αξιολόγησης,  τους  φοιτητές,  τους 

διδάσκοντες και τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. υπάρχουν μέσα από την ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» 

στη διεύθυνση https://survey.uop.gr (Σχήμα 21). Η διεύθυνση για απ’ ευθείας πρόσβαση στις 

συχνές ερωτήσεις αυτές είναι http://survey.uop.gr/portal/faq. 

 

Σχήμα 21. Ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» στη διεύθυνση https://survey.uop.gr 

Πρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης ερωτηματολογίων, 

εξειδικευμένες  για  διδάσκοντες  και  μέλη  ΟΜ.Ε.Α.,  υπάρχουν  στην  ενότητα  «Συχνές 

ερωτήσεις» της διαχείρισης ερωτηματολογίων (Σχήμα 22). Για να μεταβείτε στη διαχείριση 

ερωτηματολογίων,  ακολουθείτε  τα  βήματα  (1)‐(2)  που  περιγράφονται  στην  ενότητα  2, 

ανωτέρω.  Η  διεύθυνση  για  απ’  ευθείας  πρόσβαση  στις  συχνές  ερωτήσεις  αυτές  είναι 

https://survey.uop.gr/manage/faq.jsp. 
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Σχήμα 22. Ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» της διαχείρισης ερωτηματολογίων 


