
 

Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος  

Τίτλος Μαθήµατος: ...................................................................... 

∆ιδάσκων/ουσα:.............................................................................  

Ακ. Έτος και Εξάµηνο: ................................................................................ 

 

Πληροφορίες Σχετικές µε τον ∆ιδάσκοντα 

Βαθµολογήστε µε έναν από τους αριθµούς 1-5, ως εξής: 

1: Πολύ χαµηλά      2: Χαµηλά      3: Ικανοποιητικά       4: Καλά      5: Εξαιρετικά 

 

Προσέλευση στο µάθηµα (έρχεται στο µάθηµα και κάνει ο ίδιος τις 
διαλέξεις)........................... 

Γνώση του αντικειµένου (πόσο καλά γνωρίζει ο διδάσκοντας το αντικείµενο που 
διδάσκει) ................................................... 

Οργάνωση Υλικού (παρουσιάζει τα θέµατα µε οργάνωση τονίζοντας τι είναι πιο 
σηµαντικό)..................................... 

Μεταδοτικότητα (παρουσιάζει το υλικό µε σαφήνεια, επιµένει µέχρι να καταλάβουν οι 
φοιτητές, χρησιµοποιεί παραδείγµατα)................................ 

Προετοιµασία (είναι προετοιµασµένος για κάθε διάλεξη)............................... 

Ενδιαφέρον για το αντικείµενο (προσπαθεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για 
το αντικείµενο του µαθήµατος)................................... 

Επικοινωνία µε τους φοιτητές κατά τη διάλεξη (οι φοιτητές αισθάνονται άνετα για 
ερωτήσεις και απορίες, ενθαρρύνονται να συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα, 
κλπ.).................. 

∆ιαθεσιµότητα εκτός ωρών διδασκαλίας (έχει ώρες γραφείου ή παρέχει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας µε ραντεβού ή µε κάποιο άλλο τρόπο, κλπ.;)......................................... 

Τρόπος Αξιολόγησης Φοιτητών (η πρόοδος, οι ασκήσεις, το τελικό διαγώνισµα 
επικεντρώνονται σε γνώσεις που έχουν διδαχθεί στο µάθηµα ή οι απαιτήσεις είναι  κατά 
τη γνώµη σας εξωπραγµατικές και δεν έχουν καµία σχέση µε αυτά που 
διδάσκονται;)............................................ 

Συνολική Εικόνα ∆ιδάσκοντα.............................................. 



 

Πληροφορίες Σχετικές µε το Μεταπτυχιακό Μάθηµα 

Ο φόρτος του µαθήµατος ήταν: 

1: Πολύ χαµηλός     2: Χαµηλός 3: Μέτριος 4: Υψηλός 5: Πολύ υψηλός 

Συγκρίνοντας µε άλλα µαθήµατα, ο φόρτος ήταν: 

1: Πολύ χαµηλός     2:  Κάτω του µέσου όρου     3: Πάνω από το µέσο όρο    4: Πολύ 
υψηλός 

Η δυσκολία του µαθήµατος ήταν: 

1: Μικρή 2: Μέτρια 3: Ικανοποιητική 4: Μεγάλη 5: Πολύ µεγάλη 

Πόσο σας ικανοποιεί η ύλη του µαθήµατος και η ταχύτητα µε την οποία καλύπτεται 
(περιεχόµενο και µέγεθος ύλης, ρυθµός µε τον οποίο διδάσκεται); 

1: Καθόλου 2: Λίγο  3: Αρκετά 4: Πολύ  5: Πάρα Πολύ 

Η ποιότητα του διδακτικού υλικού που χρησιµοποιήθηκε (βιβλίο, διαφάνειες, κλπ.) ήταν: 

1: Πολύ χαµηλή    2: Χαµηλή     3: Ικανοποιητική    4: Υψηλή   5: Εξαιρετική 

Ήταν οι ασκήσεις – εργασίες - παρουσιάσεις χρήσιµες για να µάθετε; 

1: Όχι  2: Λίγο  3: Πολύ 4: Πάρα πολύ 

Πόσο ικανοποιητικός είναι ο εξοπλισµός του Τµήµατος που χρησιµοποιήσατε για να 
διεκπεραιώσετε αυτό το µάθηµα (π.χ., εργαστήρια, βιβλιοθήκη, λογισµικό, κλπ.); 

1: Καθόλου 2: Λίγο  3: Ικανοποιητικός 4: Πολύ  5: Εξαιρετικά 

Πόσο βελτιώσατε τις γνώσεις σας παρακολουθώντας αυτό το µάθηµα; 

1: Καθόλου 2: Λίγο  3: Ικανοποιητικά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά 

Πιστεύετε πως οι στόχοι του µαθήµατος (όπως παρουσιάστηκαν στην αρχική περιγραφή 
του διδάσκοντος) έχουν επιτευχθεί;  

1: Καθόλου 2: Λίγο  3: Ικανοποιητικά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά 

Αν ξέρατε από πριν όσα γνωρίζετε τώρα για το µάθηµα, θα αποφασίζατε να το 
παρακολουθήσετε; 

1: Όχι  2: Ίσως  3: Μάλλον 4: Σίγουρα 

Συνολική Εικόνα Μαθήµατος 

1: Πολύ χαµηλή 2: Χαµηλή 3: Ικανοποιητική 4: Καλή       5: Εξαιρετική 

 

Γενικές Ερωτήσεις 

Αναφέρατε τα ισχυρά σηµεία του µαθήµατος (τι σας άρεσε περισσότερο στο µάθηµα); 

 



 

 

 

 

Αναφέρατε τα ασθενή σηµεία του µαθήµατος (τι δεν σας άρεσε σε αυτό το µάθηµα). Τι 
αλλαγές θα συνιστούσατε; 

 

 

 

 

Υπάρχει κάτι που κατά τη γνώµη σας θα πρέπει να γίνει για την καλύτερη κατανόηση της 
ύλης του µαθήµατος; 

 

 

 

 

 

Έχετε να προτείνετε κάτι ώστε να γίνει το µάθηµα καλύτερο; 

 

 

 

 

 

 

Συµπληρώστε στη συνέχεια όποιες άλλες παρατηρήσεις έχετε για το µάθηµα, τον 
διδάσκοντα και τους βοηθούς. 

[Για κάθε µια από τις ερωτήσεις για το διδάσκοντα ή το µάθηµα, στην οποία απαντήσατε 
µε χαµηλό βαθµό, εξηγήστε τους λόγους και προτείνετε πιθανές λύσεις] 

 

 

 

 

 

 

 

 


