
1. Οι στόχοι του µαθήµατος είναι σαφείς;

2. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη;

3. Οι διαλέξεις συνεισφέρουν σηµαντικά στην ευκολότερη κατανόηση του 

γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος;

4. Το εκπαιδευτικό υλικό του εργαστηριακού µαθήµατος βοηθά στην καλύτερη

 κατανόηση της ύλης;

5. Καλύπτεται επαρκώς η ύλη από το κύριο βιβλίο(α) ή τις σηµειώσεις του µαθήµατος;

6. Πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η σχετική βιβλιογραφία στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ;

7. Πόσο απαραίτητο κρίνετε την ύπαρξη προαπαιτούµενων για το µάθηµα;

8. Σε ποιο βαθµό το µάθηµα χρησιµοποιεί γνώσεις ή συνδέεται µε άλλα µαθήµατα;

9. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το τυπικό του έτος στο

10. Τα κριτήρια εξέτασης / βαθµολόγησης του µαθήµατος είναι επαρκή και διάφανα;

11. Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο γραπτό σας;

12. Θεωρείτε ότι το µάθηµα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράµµατος
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣΤα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος μεταξύ της 8ης και 10ης  εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος καισυμπληρώνονται ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία τουτμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 
Α. Ερωτήσεις που αναφέρονται στο µάθηµα:

13. Το θέµα δόθηκε εγκαίρως;

14. Υπήρχε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό στη βιβλιοθήκη;

15. Υπήρχε επαρκής και εποικοδοµητική καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;

16. Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το υπό µελέτη θέµα
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Στην περίπτωση µαθήµατος µε ενδιάµεσες γραπτές ή/και προφορικές εργασίες

 πρόγραµµα σπουδών;

17. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης του µαθήµατος;

18. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος;

20. Εµφανίζεται καλά προετοιµασµένος στην ύλη που καλύπτει σε κάθε διάλεξη;
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Β. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην διδάσκοντα/ουσα:

19. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες, ερωτήσεις και γενικά να

 συµµετέχουν στην διαδικασία του µαθήµατος έτσι ώστε να αναπτύξουν την κρίση τους;

σπουδών του Τµήµατος;



22. Χρησιµοποιεί σύγχρονα εποπτικά µέσα (παρουσιάσεις, βίντεο κτλ) κατά 

23. Αξιοποιεί επαρκώς τις νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές πηγές, 

24. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη

25. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;

e-class κλπ) στο πλαίσιο του µαθήµατος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

26. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις.

27. Ανταποκρίνοµαι συστηµατικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις.
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Γ. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην φοιτητή/τρια:

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

1 2 3 4 5

∆ιαφωνώ απόλυτα ∆ιαφωνώ Μάλλον Συµφωνώ Συµφωνώ Συµφωνώ απόλυτα

Παρατηρήσεις και σχόλια:

τη διδασκαλία του µαθήµατος;

31. Μελετώ ύλη άλλων σχετικών /προαπαιτούµενων µαθηµάτων σύµφωνα µε τις 

32. Αφιερώνω εβδοµαδιαία για τη µελέτη του µαθήµατος:

28. Μελετώ συστηµατικά την τρέχουσα ύλη του µαθήµατος.

30. Χρησιµοποιώ πηγές του διαδικτύου για πρόσθετη µελέτη στο µάθηµα.

21. Ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις που του υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της 

29. Χρησιµοποιώ την Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ για τη µελέτη πρόσθετης σχετικής

διάλεξης ή σε άλλο χρόνο;

διόρθωση εργασιών, συνεργασία µε τους φοιτητές);

ελλείψεις µου.

1= <2 Ώρες,2=2-4 Ώρες,3=4-6 Ώρες,4=6-8 Ώρες,5= >8 Ώ
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∆. Συνολική Αξιολόγηση

33. Ποιότητα διδασκαλίας.

34. Ποιότητα περιεχοµένου θεωρητικού µαθήµατος.

βιβλιογραφίας ελλείψεις µου.
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Β. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην διδάσκοντα/ουσα:


