ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗN ΧΡΗΣΗ TΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Πότε είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις μαθημάτων/διδασκαλίας;
Σύμφωνα με την απόφαση της Α.ΔΙ.Π (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας ανώτατης
εκπαίδευσης), τα ερωτηματολόγια καλό είναι να συμπληρώνονται μεταξύ της 8ης και 10ης
εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος.
2. Πώς μπορώ να δημιουργήσω ερωτηματολόγια;
Συνδέεστε με τα προσωπικά σας στοιχεία στην ιστοσελίδα διαχείρισης ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων αξιολογήσεων μαθημάτων (https://survey.uoa.gr/manage/), επιλέγετε το
μάθημα που σας ενδιαφέρει και συμπληρώνετε την φόρμα δημιουργίας. Σημειώνεται ότι η
πρόσβαση στην υπηρεσία επιτρέπεται μόνο σε διδάσκοντες, σε μέλη ΔΕΠ και σε μέλη
ΟΜ.Ε.Α των τμημάτων.
3. Τι ενέργειες χρειάζονται ώστε να έχω πρόσβαση στα στατιστικά ερωτηματολογίων
περασμένου ακαδημαϊκού έτους;
Στα στατιστικά των αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση τα μέλη ΟΜ.Ε.Α και οι διδάσκοντες του
μαθήματος. Αρκεί λοιπόν να συνδεθείτε στην υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων αξιολογήσεων μαθημάτων (https://survey.uoa.gr/manage/), και μέσω
της επιλογής του Ιστορικού να αναζητήσετε το ακαδημαϊκό έτος ώστε να εμφανιστούν τα
ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια.
4. Ποιες είναι οι μέθοδοι συμμετοχής σε ένα ερωτηματολόγιο;
Οι μέθοδοι συμμετοχής είναι δύο: με όνομα χρήστη-κωδικό ή με κουπόνι. Η μέθοδος
επιλέγεται από τον διδάσκοντα την στιγμή που δημιουργεί το ερωτηματολόγιο.
5. Μπορεί ένα ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί παραπάνω από μία φορές;
Όχι. Η συμμετοχή είναι μοναδική. Στην περίπτωση της μεθόδου συμμετοχής με κουπόνι το
μέλος ΟΜ.Ε.Α ή ο/η διδάσκων/ουσα αναλαμβάνουν να μοιράσουν τόσα κουπόνια όσοι
είναι οι φοιτητές στο μάθημα και η παραλαβή επικυρώνεται με υπογραφή του φοιτητή
ώστε να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα. Στην περίπτωση συμμετοχής με όνομα
χρήστη/κωδικό ο φοιτητής που χρησιμοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία έχει δικαίωμα
υποβολής απαντήσεων μόνο μία φορά.
6. Τα σχόλια που γράφονται στις ερωτήσεις ανοιχτού κειμένου γιατί δεν είναι ορατά
στα στατιστικά;
Θεωρούνται εμπιστευτική πληροφορία και δεν αποτελούν μέρος των στατιστικών
αναφορών. Γίνονται διαθέσιμα, ανάλογα με την απόφαση του εκάστοτε Τμήματος, μαζί με
τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων στους διδάσκοντες ή/και στα μέλη ΟΜ.Ε.Α.
Μπορείτε να τα ζητήσετε στέλνοντας e-mail στο survey@uoa.gr
7. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των αναρτημένων προτύπων;
Τα περισσότερα πρότυπα έχουν ως κορμό βασικών ερωτήσεων το πρότυπο
ερωτηματολογίου της Α.ΔΙ.Π (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ). Με βάση αυτό και ανάλογα με τις
ανάγκες/ιδιαιτερότητες του κάθε Τμήματος, τα μέλη ΟΜ.Ε.Α αποστέλλουν ένα πρότυπο
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Καθένα από αυτά τα πρότυπα εμφανίζεται ως
ΠΡΟΤΑΣΗ και μπορεί να το επιλέξει κάθε διδάσκοντας που ενεργοποιεί ερωτηματολόγιο
χωρίς την δέσμευση να διδάσκει στο Τμήμα που έκανε την πρόταση.
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8. Που μπορώ να απευθύνομαι για Τεχνικά Θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της
εφαρμογής των ερωτηματολογίων;
Για τεχνικά θέματα στέλνεται e-mail στο survey@uoa.gr ή τηλεφωνικά στο 5600.
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