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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία συντονίζεται από την ΟΜΕΑ και πραγματοποιείται ως εξής:
1. Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του κάθε μαθήματος πρέπει να αναρτήσει στο e-course τον
διαδικτυακό σύνδεσμο αξιολόγησης του μαθήματός του. Οι σύνδεσμοι κοινοποιούνται από
την ΟΜΕΑ στους διδάσκοντες. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υπευθύνων να
αναρτήσουν τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο μάθημά τους στο e-course, έτσι ώστε να πετύχει
η διαδικασία της αξιολόγησης.
2. Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ πρέπει να υπενθυμίσει στους φοιτητές/τριες να εγγράφονται στο
e-course με την έναρξη του μαθήματος.
3. Για τα μαθήματα που γίνονται κατά ομάδες (κλινικά μαθήματα του 4ου – 5ου – 6ου), η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων προτείνεται να γίνεται στο τελευταίο μάθημασυνάντηση της κλινικής άσκησης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση smartphone,
tablet ή PC. Ο φοιτητής/τρια θα εισέλθει με τον προσωπικό κωδικό στο συγκεκριμένο
μάθημα στο e-course, θα βρει τον αντίστοιχο σύνδεσμο για το μάθημα που αξιολογεί και θα
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Εναλλακτικά, ο υπεύθυνος του μαθήματος μπορεί να
στείλει τον σύνδεσμο στο email των φοιτητών. Η συμπλήρωση είναι ανώνυμη και διαρκεί 510 λεπτά. Η ΟΜΕΑ αποστέλλει υπενθύμιση στους υπεύθυνους των μαθημάτων λίγο πριν την
αλλαγή των ομάδων.
4. Για τα εξαμηνιαία μαθήματα των υπολοίπων ετών, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων
προτείνεται να γίνεται (με την προτροπή των διδασκόντων) στα τελευταία μαθήματα του
εξαμήνου, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, με τη διαδικασία που περιγράφηκε πριν. Η
ΟΜ.Ε.Α αποστέλλει υπενθύμιση στους υπεύθυνους των μαθημάτων λίγο πριν το τέλος του
εξαμήνου.
5. Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή, προτείνεται η συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων να γίνεται με τη χρήση smartphone, tablet ή PC μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας κατά τη λήξη των μαθημάτων. Η χρήση προστατευμένου χρόνου αποκλειστικά
για την αξιολόγηση αυξάνει τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των φοιτητών στη διαδικασία.
6. Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και αντιπροσωπευτικότητα της αξιολόγησης ενός
μαθήματος πρέπει η συμμετοχή να είναι κοντά στο 50% ή μεγαλύτερη. Ο υπεύθυνος του
μαθήματος και η ΟΜ.Ε.Α θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν καθ’όλη τη διάρκεια της
αξιολόγησης
το
ποσοστό
συμμετοχής
([αριθμός
ερωτηματολογίων
που
υποβλήθηκαν/αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών] * 100]. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
φοιτητών φαίνεται από το cronos.
7. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου, στον
Πρόεδρο του Τμήματος, στους υπευθύνους των μαθημάτων και στην Επιτροπή Σπουδών, ενώ
γίνεται συζήτηση σε συνελεύσεις Τομέων και σε ειδική Συνέλευση του Τμήματος για την
εξαγωγή συμπερασμάτων και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
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8. Σε περίπτωση αρνητικών βαθμολογιών ή σχολίων συγκεκριμένου μαθήματος
πραγματοποιείται ειδική συνάντηση του Προέδρου του Τμήματος με τον υπεύθυνο του
μαθήματος με σκοπό τη διόρθωση των προβλημάτων και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

