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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
(για τους σπουδαστές που την διενεργούν)
Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων διενεργείται από τριμελή
επιτροπή σπουδαστών χωρίς την παρέμβαση του διδάσκοντα, προκειμένου να εξασφαλισθεί το αδιάβλητο και η
ελεύθερη έκφραση των σπουδαστών.
Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα που αξιολογείται, και ορίζεται
από τους ίδιους τους σπουδαστές πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
Τα μέλη της επιτροπής εφοδιάζονται από το Γραφείο Πληροφοριών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων
ερωτηματολογίων και με φάκελο στον οποίο τα εσωκλείουν μετά το πέρας της διαδικασίας. Προσοχή: Τα έντυπα
αξιολόγησης θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων διαφέρουν. Φωτοαντίγραφα των εντύπων δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, για τεχνικούς λόγους. Τα έντυπα θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση και οι σπουδαστές θα πρέπει να σημειώνουν τις επιλογές και τα σχόλιά τους με στυλό διαρκείας και
μόνο στους ειδικούς χώρους. Διόρθωση των επιλογών με διορθωτικό υγρό ή γομολάστιχα δεν επιτρέπεται.
Όταν όλοι οι παρόντες σπουδαστές συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, η επιτροπή τα παραλαμβάνει, τα
καταμετρά, ελέγχει ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση (αλλιώς ζητά την αντικατάστασή τους), και τα εσωκλείει
στον φάκελο που έχει παραλάβει για το σκοπό αυτό σε όλο τους το μήκος χωρίς να τα παραμορφώνει, μαζί με
ένα αντίτυπο του παρόντος εντύπου συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Αντίτυπο παραδίδει και στον
διδάσκοντα.
Ο φάκελος όπου εσωκλείονται τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να συγκολλάται προσεκτικά και στο σημείο
συγκόλλησης να υπογράφεται και από τα τρία μέλη της επιτροπής των σπουδαστών, όπως στην
Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Πίσω όψη του φακέλου
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Εικόνα 2: Πρόσθια όψη του
φακέλου με επικολλημένο
το παρόν έντυπο.
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Στην πρόσθια όψη του φακέλου θα πρέπει να επικολλάται (ή να συρράπτεται) το τρίτο αντίτυπο του παρόντος
εντύπου, όπως στην Εικόνα 2.
Σε περίπτωση όπου ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων υπερβαίνει τη χωρητικότητα του φακέλου,
χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός φάκελοι και αντίστοιχος αριθμός αντιτύπων του παρόντος εντύπου
όπου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία στο πεδίο Φ στην πρόσθια όψη. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίτυπο του εντύπου εσωκλείεται σε κάθε φάκελο και επικολλάται σε αυτόν.
Με το πέρας της διαδικασίας οι φάκελοι παραδίδονται στο Γραφείο Πληροφοριών, όπου επιστρέφονται και τα
έντυπα ερωτηματολογίων που τυχόν περίσσεψαν.

