Τμήμα A: Ι. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
A1.
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1. Οι στόχοι (μαθησιακά αποτελέσματα) του
μαθήματος ήταν σαφείς;
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους
στόχους (μαθησιακά αποτελέσματα) του
μαθήματος;
3. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε
βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος;
4. Υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο
εξέτασης και τα κριτήρια βαθμολόγησης του
μαθήματος;
5. Το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος ήταν
αντίστοιχο με τα άλλα μαθήματα του ιδίου
εξαμήνου;

A2.
Εάν το μάθημα δεν περιλάμβανε τα παραπάνω, παρακαλούμε επιλέξετε την απάντηση "Δεν υπήρχε"
Δεν
υπήρχε
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6. Τα εργαστήρια, τα φροντιστήρια, οι
ασκήσεις ή εφαρμογές του μαθήματος,
θεωρείτε ότι βοήθησαν στην καλύτερη
κατανόησή του;

Τμήμα B: ΙΙ. ΕΡΓΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
B1.

Ως προς τον/τη διδάσκοντα/ουσα:
1

7. Οργάνωσε καλά την παρουσίαση της ύλης στα
μαθήματα;
8. Οι επεξηγήσεις, τα παραδείγματα και οι
απαντήσεις που έδωσε σε ερωτήματα ήταν
ξεκάθαρες και κατανοητές;
9. Ενθάρρυνε την ενεργή συμμετοχή των
φοιτητών/τριών στο μάθημα;
10. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της
(παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση
εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους/τις
φοιτητές/τριες);
11. Ήταν γενικά προσιτός/ή στους/τις
φοιτητές/τριες;
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B2.

Ως προς το επικουρικό διδακτικό προσωπικό:

Εάν στο μάθημα δεν συμμετείχε επικουρικό προσωπικό, παρακαλούμε επιλέξετε την απάντηση "Δεν υπήρχε"
Δεν
υπήρχε
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12. Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην
κατανόηση της ύλης του
μαθήματος/εργαστηρίου/φροντιστηρίου;

Τμήμα C: ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ-ΦΟΙΤΗΤΗ
C1.
Καθόλου

Λιγότερο
από τα
μισά

0-2 Ώρες

2-4 Ώρες

Τα μισά

Περισσότ
ερο από
τα μισά

Όλα

4-6 Ώρες

6-8 Ώρες

8 Ώρες
και άνω

13. Παρακολούθησα τα μαθήματα:

C2.

14. Αφιέρωσα εβδομαδιαία για τη μελέτη του
συγκεκριμένου μαθήματος:

Τμήμα D: ΣΥΝΟΛΙΚΑ
D1.

15. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το μάθημα:

D2.

16. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για τον/την
διδάσκοντα/ουσα;

Τμήμα E: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
E1.

17. Τι σας άρεσε περισσότερο στο μάθημα;
(ενδεικτικά θα μπορούσε να γίνει αναφορά σε
ικανότητες/ δεξιότητες που αποκτήθηκαν, στη
σύνδεση του μαθήματος του με άλλα γνωστικά
αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, στις
δυνατότητες που παρείχε για βελτίωση γνώσεων και
ικανοτήτων, κ.α.):

E2.

18. Τι δεν σας άρεσε στο μάθημα; Προτείνετε
αλλαγές/βελτιώσεις.

Σας ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας.
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