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Σκοπός του Συστήματος 
Σκοπός του Συστήματος είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης μαθημάτων που συμπληρώνουν οι φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου. 

Σύνδεση στο Σύστημα 
Το URL του Συστήματος είναι http://ucy.ac.cy/questionnaires , για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους 
κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο ΠΚ.  

Στην περίπτωση που το Σύστημα σας δίνει το μήνυμα «Δεν έχετε πρόσβαση στο Σύστημα» τότε θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στο τηλέφωνο 2289-4546 ή στο email kedima@ucy.ac.cy  

Λειτουργίες Συστήματος: 
 

1. Προσωπικές Αξιολογήσεις Διδασκόντων 

 

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τις αξιολογήσεις των μαθημάτων που έχετε διδάξει σε 
οποιοδήποτε εξάμηνο (από το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 και μετά). Μπορείτε να φιλτράρετε τα 
αποτελέσματα επιλέγοντας το εξάμηνο και πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση». 

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ερωτηματολόγια αξιολόγησης από τους φοιτητές τότε θα 
παρουσιάζεται το κουμπί «Προβολή» και το εικονίδιο του Excel. Εάν δεν έχουν καταχωρηθεί 
ερωτηματολόγια τότε θα εμφανίζεται το λεκτικό «Δεν έχουν συμπληρωθεί ερωτηματολόγια». 
Πατώντας το κουμπί «Προβολή» θα ανοίγει η αξιολόγηση του συγκεκριμένου μαθήματος.  Πατώντας 
το εικονίδιο του Excel τότε τα δεδομένα της αξιολόγησης παρουσιάζονται σε αρχείο τύπου Excel.  

2. Αποθήκευση Αξιολόγησης 
Για να αποθηκεύσετε την αξιολόγηση του μαθήματός σας σε μορφή PDF, ανοίξτε την αξιολόγηση 
πατώντας το κουμπί «Προβολή» στο αντίστοιχο μάθημα. Στη συνέχεια πατήστε δεξί κλικ, επιλέξετε 
«Print» και από την λίστα με τα printers (Destination) επιλέξτε «Save as PDF» και πατήστε το κουμπί 
«Save». 
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3. Αξιολογήσεις υπό Εποπτεία 

 

Σε περίπτωση που στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα έχετε δηλωθεί ως επόπτης σε μάθημα/τα τότε θα 
μπορείτε μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να δείτε την αντίστοιχη αξιολόγηση κάτω από το 
«Μαθήματα υπό Εποπτεία».  

4. Αξιολογήσεις Τμήματος (Ισχύει μόνο για Προέδρους Τμημάτων) 
Στην περίπτωση που στο Σύστημα έχετε δηλωθεί ως Πρόεδρος Τμήματος τότε θα έχετε πρόσβαση στις 
αξιολογήσεις όλων των διδασκόντων του Τμήματός σας μέχρι τη λήξη της θητείας σας ως Πρόεδρος.  

 

 

 



Σημ. Ο εκάστοτε πρόεδρος έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για όλα τα εξάμηνα. 

 

Στο τέλος της σελίδας παρουσιάζεται ο σύνδεσμος «Συνολική Αναφορά (βάση εξαμήνου)», πατώντας 
την επιλογή το Σύστημα εμφανίζει όλες τις αξιολογήσεις για όλα τα μαθήματα του Τμήματος που 
προσφέρονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Για την αποθήκευση της αναφοράς ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην ενότητα Αποθήκευση Αξιολόγησης.  

 

5. Αξιολογήσεις με Ειδική Πρόσβαση 

 

Σε περίπτωση που στο Σύστημα έχετε δηλωθεί ως υπεύθυνος για κάποια μαθήματα / πρόγραμμα 
σπουδών τότε θα έχετε πρόσβαση στις αξιολογήσεις των διδασκόντων των συγκεκριμένων μαθημάτων 
/ προγράμματος σπουδών π.χ. μαθήματα ΑΣΤ, MBE, HRM κτλ. 

  

 

 



6. Πρόσβαση σε Αξιολογήσεις από Συντονιστές Προγραμμάτων Σπουδών 

 

Σε περίπτωση που το Τμήμα σας, σας έχει δηλώσει στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ως συντονιστή για κάποιο 
πρόγραμμα σπουδών, τότε μέσω του Συστήματος θα σας δοθεί πρόσβαση στις αξιολογήσεις των 
διδασκόντων των μαθημάτων που ανήκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. 
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