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Στο πλασιο του προγράμματος ΕΣΠΑ της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο πράξης: «Οργάνωση και Λειτουργία ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», προτάθηκε ως παραδοτέο του πακέτου 

εργασίας 1 η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των διδασκόντων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας με την καθιέρωση ειδικών βραβείων σε επίπεδο Πανεπιστημίου, 

που θα λαμβάνει υπόψη και το Μέσο Όρο της φοιτητικής αξιολόγησης μαθημάτων τα 

οποία λόγω των διαφορών στο περιεχόμενο αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ανάμεσα σε Σχολές Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης (Παιδαγωγική, Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών) και σε Σχολές Θετικών επιστημών και Μηχανικών 

(Πολυτεχνική) είναι διαφορετικά για τις 2 κατηγορίες και ορίζονται ως εξής: 

 

α) «Βραβείο Καλύτερης διδασκαλίας – Ανθρωπιστικής/Παιδαγωγικής 

Κατεύθυνσης» 

β) «Βραβείο Καλύτερης διδασκαλίας - Θετικής/Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης»  

 

Η μεθοδολογία της διαδικασίας της αξιολόγησης του διδακτικού έργου είναι η εξής:  

 Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη τους διδάσκοντες στις βαθμίδες Λέκτορα, 

Επίκουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή. 

 Η περίοδος αναφοράς είναι τα τρία ακαδημαϊκά έτη από το 2012 – 2013 έως 

το 2014 – 2015. 

 Λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογιών στη δεύτερη κατηγορία του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης (Ο Διδάσκων). 

 Ο διδάσκων πρέπει να έχει διδάξει τουλάχιστον 2 μαθήματα ανά έτος. 

 Πρέπει να έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον δυο μαθήματα για κάθε έτος από το 

10% των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα, κατ’ ελάχιστον. 

 Λαμβάνονται υπόψη οι δύο καλύτεροι μέσοι όροι κάθε διδάσκοντος για κάθε 

έτος για να υπολογιστεί ο μέσος όρος μεταξύ των έξι (2 ανά ακαδημαϊκό έτος) 

μαθημάτων που χρησιμοποιούνται για να καταρτιστεί η σειρά αξιολόγησης. 
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Αποτελέσματα Αξιολόγησης 

 Το «Βραβείο Καλύτερης διδασκαλίας – Ανθρωπιστικής/Παιδαγωγικής 

Κατεύθυνσης» απονέμεται στον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπέτσα του 

Τμήματος Νηπιαγωγών, ο οποίος συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια μεταξύ 

των υπόλοιπων αξιολογούμενων διδασκόντων. 

 

 

 

 

 Το «Βραβείο Καλύτερης διδασκαλίας - Θετικής/Πολυτεχνικής 

Κατεύθυνσης» δεν αποδόθηκε διότι κανένας από τους διδάσκοντες στα 

αντίστοιχα Τμήματα της Πολυτεχνική Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), δεν 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις της βράβευσης.   

 

 

 

 

 


