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Χρήσιμο υλικό για φοιτητές 

Μαθήματα στο διαδίκτυο (στα αγγλικά) 
1. “Basics of APA style” - έκδοση του American Psychological Association 
2. Σεμινάρια Matlab 
3. Μαθήματα σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. PowerPoint, 

Internet Explorer, Word κ.ά. 
4. Σεμινάρια Blackboard 
 
Στην ιστοσελίδα του Κέντρου μπορείτε να βρείτε υλικό από ταχύρρυθμα μαθή-
ματα που έχουν ολοκληρωθεί και ιστοσελίδες με χρήσιμες πληροφορίες για 
φοιτητές. 

Η 15η σειρά ταχύρ-
ρυθμων μαθημάτων 
ανάπτυξης δεξιοτή-

των για φοιτητές 
προσφέρεται κατά το 

Εαρινό Εξάμηνο 
2012-13.  

 
Δείτε το πρόγραμμα 

των μαθημάτων 
στην ιστοσελίδα του 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
 

Ταχύρρυθμα  
Μαθήματα για  

Φοιτητές 

Ποιότητα και αξιολόγηση διδασκαλίας 

Βραβεία διδασκαλίας 

Σε συνάντηση που είχε το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. με την Πρυτανεία στο 
τέλος Ιουνίου 2012 ανατέθηκε στο Κέντρο η μελέτη και υποβολή εισηγήσεων 
για υιοθέτηση πλαισίου ποιότητας διδασκαλίας.  
 
Το θέμα της ποιότητας διδασκαλίας απασχόλησε πολλές συνεδρίες των εκάσ-
τοτε μελών του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Αποτέλεσμα των αποφάσεων του 
Κέντρου ήταν η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για εφαρμογή Πλαισίου 
Διασφάλισης Ποιότητας. 
 
Τους τελευταίους μήνες, τα μέλη του Συμβουλίου επανεξέτασαν τις προτάσεις 
που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς, και ετοίμασαν εκ νέου έκθεση των εισηγή-
σεων που προτείνονται προς συζήτηση. 

Σε πρόσφατη απόφασή της, η Σύγκλητος (Συνεδρία αρ. 21/2012, 12 Σεπτεμ-
βρίου 2012, θέμα: 7.9), αποφάσισε να αναθέσει στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. να υποβάλουν εισήγηση για καθιέρωση 
ετήσιου βραβείου καλύτερου διδάσκοντος κάθε Σχολής.  
 
Το Κέντρο έχει αποστείλει ολοκληρωμένη πολιτική για την καθιέρωση των 
Βραβείων, παρόμοια με την πολιτική που είχε σταλεί παλαιότερα. 

Νέο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αναθεώρησε το περιεχομέ-
νο του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης των μαθημάτων. Σκοπός της αναθεώ-
ρησης ήταν η βελτίωση του Ερωτηματολογίου ως απαραίτητου εργαλείου 
ανατροφοδότησης για την ποιότητα διδασκαλίας στο ΠΚ. Την 6η μορφή του 
Ερωτηματολογίου μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
στα ελληνικά και αγγλικά. Στο νέο Ερωτηματολόγιο έχει επίσης μειωθεί ο αριθ-
μός ερωτήσεων και  έχει αλλάξει η δομή για γρηγορότερη και ευκολότερη 
συμπλήρωση από τους φοιτητές. 
Όσον αφορά στη χρήση των αποτελεσμάτων από το Ερωτηματολόγιο, ακολο-
υθείται η υφιστάμενη απόφαση της Συγκλήτου (243η Συνεδρία, 1 & 5 Ιουνίου 
2005) όπου αναφέρεται ότι «το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και 
διδάσκοντος είναι υποχρεωτικό μόνο για σκοπούς αυτοαξιολόγησης και αυτο-
βελτίωσης». Αναμένεται δηλαδή οι απαντήσεις και τα σχόλια των φοιτητών 
στο Ερωτηματολόγιο να αποτελούν πηγή δεδομένων στους διδάσκοντες για 
διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης προς αυτοβελτίωση. 
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