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Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας 
 

 

Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας γίνεται με επίσκεψη στην διεύθυνση https://modip.uowm.gr (Εικόνα 1) 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επισημαίνεται η 

φόρμα εισόδου (πλαίσιο. 1). 

 

Στο αριστερό άνω τμήμα της σελίδας υπάρχει η φόρμα εισόδου (Εικόνα 1, πλαίσιο 1). Ο 

χρήστης μπορεί να εισέλθει στο σύστημα με εισαγωγή του ιδρυματικού email και password.  

 

 

https://modip.uowm.gr/
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Αξιολόγηση διδακτικού έργου 
 

 

Με την είσοδο του φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, ο φοιτητής 

μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον αξιολόγησης διδακτικού έργου. Στη συνέχεια 

εμφανίζεται αυτόματα μήνυμα με συνοπτικές οδηγίες της διαδικασίας αξιολόγησης και 

ερμηνείας της βαθμολογικής κλίμακας που εμφανίζεται στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

(Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2 : Συνοπτικές οδηγίες της διαδικασίας αξιολόγησης και ερμηνείας της βαθμολογικής κλίμακας που εμφανίζεται στα 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

 

Με το κλείσιμο του μηνύματος ο φοιτητής οδηγείται στη σελίδα αναλυτικών οδηγιών 

αξιολόγησης (Εικόνα 3).  
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Η σελίδα οδηγιών περιέχει το μενού πλοήγησης φοιτητή, το οποίο υπάρχει σε όλες τις 

σελίδες του περιβάλλοντος αξιολόγησης διδακτικού έργου (Εικόνα 3, πλαίσιο 1), πεδίο 

πληροφοριών σχετικά με την πορεία αξιολόγησης διδακτικού έργου για το τρέχον εξάμηνο 

(Εικόνα 3, πλαίσιο 2) και  πεδίο αναλυτικών οδηγιών με τη μορφή βημάτων για την αξιολόγηση 

του διδακτικού έργου, το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια. Η έναρξη της αξιολόγησης του 

διδακτικού έργου γίνεται με click στον σύνδεσμο «Αξιολόγηση Μαθημάτων Εξαμήνου» στο 

Μενού Φοιτητή (Εικόνα 3, πλαίσιο 1). 

 

 

 

Εικόνα 3: Αναλυτικές οδηγίες αξιολόγησης. 
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Βήμα 1ο: 

 

Εάν ακολουθηθεί ο σύνδεσμος "Αξιολόγηση Μαθημάτων Εξαμήνου" από το "Μενού 

Φοιτητή" στην αριστερή πλευρά της οθόνης, οι φοιτητές/τριες μεταφέρονται στην προσωπική 

τους σελίδα, όπου εμφανίζεται η λίστα μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία είναι 

εγγεγραμμένοι. Τα εν λόγω μαθήματα μπορούν κατά συνέπεια να αξιολογηθούν από τον φοιτητή 

(Εικόνα 4). 

 

 

 

Εικόνα 4: Προσωπική σελίδα φοιτητή. 

 

 

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν το μάθημα που επιθυμούν να αξιολογήσουν και έπειτα 

επιλέγουν "Αξιολόγηση" για να εμφανιστεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ή "Επιστροφή" για 

να επιστρέψουν στη λίστα με τα διαθέσιμα μαθήματα (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: Αξιολόγηση μαθήματος που επιλέχθηκε από την προσωπική σελίδα φοιτητή. 

 

 

Βήμα 2ο: 

 

Η φόρμα αξιολόγησης χωρίζεται σε επτά ενότητες "Το Μάθημα, Ο Διδάσκων, 

Επικουρικό Προσωπικό, Το Εργαστήριο, Ο Φοιτητής, Γενικά, Σχόλια" στις οποίες υπάρχουν 

συνολικά 42 ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις με αστερίσκο (*) και τα σχόλια απαντώνται προαιρετικά. Όλες οι 

υπόλοιπες  ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές και πρέπει να απαντηθούν. 
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Εικόνα 6: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διδακτικού έργου. 

 

Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εμφανίζεται σε κάθε ενότητα ο 

αριθμός των  υποχρεωτικών απαντήσεων που έχει απαντηθεί και ο αριθμός που υπολείπεται. Με 

την απάντηση όλων των υποχρεωτικών πεδίων εμφανίζεται σε κάθε ενότητα σχετικό μήνυμα. 

¨όταν απαντηθούν όλες οι υποχρεωτικές απαντήσεις, εμφανίζεται το κουμπί υποβολής και ο 

φοιτητής μπορεί να καταχωρίσει τις απαντήσεις του. 

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούν τις προτάσεις που αφορούν το μάθημα σε βαθμολογική 

κλίμακα (Εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 7: Βαθμολογική κλίμακα. 

 

Στη Βαθμολογική κλίμακα του Ακαδημαϊκού Έτους 2012 – 2013 και για όλα τα έτη που 

ακολουθούν,  έχει προστεθεί η επιλογή ΔΕΕ (Η ερώτηση Δεν Έχει Εφαρμογή). Η εν λόγω 

επιλογή χρησιμοποιείται εάν η αντίστοιχη ερώτηση δεν μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, να 

απαντηθεί. 
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Βήμα 3ο: 

 

Αν έχουν συμπληρωθεί όλες οι υποχρεωτικές ερωτήσεις εμφανίζεται η επιλογή 

"Υποβολή". Οι απαντήσεις θα καταχωρηθούν στο σύστημα (Εικόνα 8). 

 

 

Εικόνα 8: Υποβολή ερωτηματολογίου. 

 

Στη συνέχεια γίνεται αυτόματη επιστροφή στην προσωπική τους σελίδα όπου το μάθημα 

που αξιολογήθηκε δεν μπορεί πλέον να επιλεγεί με τον χαρακτηρισμό  «ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ» 

στη στήλη «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» του πίνακα των δηλωθέντων μαθημάτων. 
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Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης 
 

 

Πέραν της δυνατότητας αξιολόγησης του διδακτικού έργου οι φοιτητές έχουν την 

δυνατότητα αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης.  

Ο σύνδεσμος της σελίδας αξιολόγησης της διαδικασίας αξιολόγησης βρίσκεται στο 

μενού φοιτητή σε κάθε σελίδα του περιβάλλοντος αξιολόγησης διδακτικού έργου. Το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (Εικόνα 9) αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και μια ερώτηση ελευθέρου κειμένου.  

 

 

 

Εικόνα 9: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης. 
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Κάθε φοιτητής μπορεί να αξιολογήσει μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής είναι υποχρεωτικές και υπάρχει σχετικό μήνυμα κατά τη διάρκεια 

συμπλήρωσης το οποίο ειδοποιεί περί των υπολειπομένων υποχρεωτικών ερωτήσεων (Εικόνα 

10). 

 

 

 

Εικόνα 10: Εικόνα από τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της διαδικασίας αξιολόγησης με εμφανή το 

μήνυμα προς τους χρήστες και την κλίμακα αξιολόγησης. 

 

 

Με την συμπλήρωση του αριθμού των υποχρεωτικών απαντήσεων εμφανίζονται το 

κατάλληλο μήνυμα και εμφανίζεται η δυνατότητα  υποβολής του ερωτηματολογίου (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης με εμφανή την επιλογή υποβολής. 
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Αξιολόγηση διοικητικών υπηρεσιών, υποδομών και φοιτητικής 

μέριμνας 
 

 

Η δυνατότητα αξιολόγησης διοικητικών υπηρεσιών, υποδομών και φοιτητικής μέριμνας 

από τους φοιτητές είναι δυνατή μία φορά για κάθε έτος στην αντίστοιχη σελίδα, σύνδεσμος της 

οποίας υπάρχει στο μενού φοιτητή. 

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (Εικόνα 12) αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και ελευθέρου κειμένου, με τη διαδικασία να ακολουθεί τον τρόπο των 

ερωτηματολογίων που έχουν ήδη περιγραφεί στον οδηγό. 

 

 

 

Εικόνα 12: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διοικητικών υπηρεσιών, υποδομών και φοιτητικής μέριμνας. 

 

 

Με την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων εμφανίζεται η δυνατότητα υποβολής και 

η δυνατότητα επαναξιολόγησης δίδεται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. 


