
Αγαπητές φοιτήτριες, 
Αγαπητοί φοιτητές, 
 
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά! 
 
Έφτασε και πάλι η ώρα να αξιολογήσετε τα µαθήµατα και τους 
διδάσκοντές σας. Στο σύνδεσµο Ηλεκτρονική Αξιολόγηση της 
ιστοσελίδας της Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ) µπορείτε 
να δείτε την περίοδο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στη 
Σχολή/στο Τµήµα σας (η κατάσταση ενηµερώνεται καθηµερινά). Τη 
συγκεκριµένη περίοδο, στην ιστοσελίδα της ΜΟ∆ΙΠ, αφού 
κάνετε Είσοδο, χρησιµοποιώντας τον πανεπιστηµιακό σας 
λογαριασµό, µπορείτε να αξιολογήσετε τα µαθήµατα που 
παρακολουθείτε σε αυτό το εξάµηνο και τους αντίστοιχους 
διδάσκοντες (Οδηγίες Χρήσης). Μετά τη συµπλήρωση των 
ερωτηµατολογίων, σας παρακαλούµε να αφιερώσετε λίγο ακόµη 
χρόνο για να µας πείτε τη γνώµη σας και για τη συνολική διαδικασία 
την οποία προσπαθούµε συνεχώς να βελτιώνουµε. 
 
Όπως σας έχω ξαναγράψει, η γνώµη σας είναι πολύ σηµαντική για 
εµάς και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαµβάνονται πολύ 
σοβαρά υπόψη από τη ΜΟ∆ΙΠ και τα Τµήµατά σας, στο µέτρο πάντα 
του δυνατού. Όπως, ίσως διαπιστώσατε, στο προηγούµενο εξάµηνο, 
το ερωτηµατολόγιο έχει συντοµευθεί πολύ, ενέργεια που 
πραγµατοποιήθηκε µετά τις δικές σας παρατηρήσεις. 
  
Επιπλέον, επειδή µας ζητάτε ανατροφοδότηση σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης, η ΜΟ∆ΙΠ σας δίνει µέσω του 
συνδέσµου Αξιολόγηση Μαθηµάτων πρόσβαση στα συγκεντρωτικά 
αποτελέσµατα του Ιδρύµατος των προηγούµενων εξαµήνων, καθώς 
και στα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου για τη διαδικασία. (Για 
να δείτε τα Αποτελέσµατα θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Είσοδο). 
Παρόλο που τα Τµήµατά σας και η πλειοψηφία των καθηγητών σας 
επικροτούν τη διαδικασία της αξιολόγησης και τη λαµβάνουν υπόψή 
τους, αναλυτικά αποτελέσµατα για τα Τµήµατα δεν µπορούν να 
δηµοσιοποιηθούν, όσο η συµµετοχή παραµένει χαµηλή, γιατί δεν 
µπορούν να θεωρηθούν στατιστικά αξιόπιστα. 
 
Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε (και µάλιστα να τονίσουµε µε 
ιδιαίτερη έµφαση) ότι διασφαλίζεται η ανωνυµία σας και η 
ταυτοποίηση των απαντήσεών σας δεν είναι δυνατή από κανέναν! 
 
Προτεραιότητα του ΑΠΘ, παρά τις αντίξοες συνθήκες που 
επικρατούν, παρά τη συνεχή µείωση της χρηµατοδότησης αλλά και 



του διδακτικού και το διοικητικού προσωπικού µας, είναι, να 
προσπαθήσουµε να διατηρήσουµε το επίπεδο των σπουδών και της 
έρευνας στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Και το κατορθώνουµε! Στην 
ιστοσελίδα της ΜΟ∆ΙΠ µπορείτε να δείτε ορισµένες από 
τις διακρίσεις που έχουν κατακτήσει τα τελευταία χρόνια φοιτήτριες 
και φοιτητές, αλλά και καθηγήτριες/καθηγητές µας, σε εθνικό και σε 
διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και τη θέση του ΑΠΘ στις διεθνείς 
κατατάξεις. 
 
Ως Αντιπρύτανις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού σας καλώ 
να µας αξιολογήσετε! Αξιοποιείστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο 
το ΑΠΘ, για να συµβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των 
σπουδών σας. 
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας και εύχοµαι κάθε 
επιτυχία στις προσπάθειές σας! 
 
Η Πρόεδρος της ΜΟ∆ΙΠ 
Αναπληρώτρια Πρύτανη-Αντιπρύτανις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων & 
Προσωπικού 
 
∆έσπω Αθ. Λιάλιου 
Καθηγήτρια Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας" 
 


