
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟ.ΔΙ.Π. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Ρόδος, 17.01.2022 

 
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, χρόνια πολλά και καλή χρονιά! 

 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος από τους/τις φοιτητές/τριες, έχει ήδη ξεκινήσει! 
 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ανώνυμων 
ερωτηματολογίων  που  αποστέλλει  η  ΜΟ.ΔΙ.Π.  του  Πανεπιστημίου  σε  όλους/ες τους/τις 
φοιτητές/τριες. Έχετε πιθανότατα ήδη λάβει, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
την  ειδοποίηση  συμπλήρωσης των  ερωτηματολογίων αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα 
που έχετε δηλώσει. 

 
 
Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, εφόσον μέσω αυτής το Τμήμα μπορεί να έχει 
μια αναλυτική και συστηματική εικόνα για την αποτίμηση της ποιότητας διδασκαλίας και της 
οργάνωσης των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του και να 
προχωρήσει σε βελτιώσεις όπου κριθεί αναγκαίο. Η πληροφόρηση που θα προκύψει από την 
ανάλυση των απαντήσεών σας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και κρίσιμη για την αντιμετώπιση 
τυχόν προβλημάτων, την ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής αποτελεσματικότητας των 
διδασκόντων/ουσών και το γενικότερο σχεδιασμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος.  
Επίσης, κατά την πρόσφατη πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο από Επιτροπή Ειδικών από Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και το Τμήμα μας πέτυχε την εκπληκτική επίδοση με δέκα «άριστα» και στους δέκα 
τομείς πιστοποίησης (πολιτική ποιότητας Τμήματος, σχεδιασμός Προγράμματος Σπουδών, 
διδακτικό προσωπικό, φοιτητοκεντρική μάθηση κ.λπ.), επίδοση που το κατατάσσει στην 1η 
θέση μεταξύ των 19 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μια από τις ελάχιστες 
επισημάνσεις της Επιτροπής ήταν η βελτίωση της ανταπόκρισης των φοιτητών/τριών στη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της ΜΟΔΙΠ.  

 
 
Θα σας παρακαλούσαμε θερμά όλες και όλους, τον καθένα και την καθεμιά σας ξεχωριστά, 
να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να ανταποκριθείτε θετικά στη διαδικασία αξιολόγησης με 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  για   καθένα   μάθημα   που   έχετε   εγγραφεί   κατά   
το   τρέχον εξάμηνο, στη σχετική πλατφόρμα συμπλήρωσης που θα σας κατευθύνει το 
μήνυμα. 

 
Με την προσδοκία της ανταπόκρισης από όλους/ες σας, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις 
εξετάσεις Ιανουαρίου!!   

 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Καθηγητής Νίκος Ανδρεαδάκης 


