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Επιτροπή ΟΜΕΑ Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Προς τους φοιτητές του ΤΜΒΓ, σχετικά με την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων
Αγαπητοί φοιτητές, από φέτος, μετά από απόφαση της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ η αξιολόγηση των Τμημάτων θα
γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Η διαδικασία είναι πολύ απλή
1. Τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν το κάθε μάθημα, θα ανοίξουν την πλατφόρμα του μαθήματος (1-23
Δεκεμβρίου) και εσείς θα μπορείτε να μπείτε ηλεκτρονικά και να κάνετε την αξιολόγηση που μέχρι τώρα
γινόταν γραπτά, από τον υπολογιστή σας, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Έτσι, τα αποτελέσματα θα είναι
άμεσα αναγνώσιμα, διαχειρίσιμα και αξιοποιήσιμα.
2. Η αξιολόγησή σας είναι ανώνυμη και αυτό διασφαλίζεται απόλυτα από το ηλεκτρονικό σύστημα και
από τη ΜΟΔΙΠ και την κείμενη νομοθεσία.
3. Εισέρχεστε στο site
(http://modip-server.kom.duth.gr και στη συνέχεια επιλέγετε Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων)
και τέλος με το e-mail και το password του Πανεπιστημίου, εισέρχεστε στο σύστημα και αξιολογείτε το
κάθε μάθημα. Ενημερωθείτε αρχικά για τον πολύ απλό τρόπο εφαρμογής από τον ιδιαίτερα σύντομο και
περιεκτικό «Οδηγό Αξιολόγησης Μαθήματος από Φοιτήτριες-Φοιτητές»
Για μας, τα μέλη ΔΕΠ του ΤΜΒΓ, που πιστεύουμε στη δια βίου μάθηση και εξέλιξη, η διαδικασία της
αξιολόγησης είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία όχι μόνο έχει καταξιωθεί διεθνώς,
αλλά και έχει αποδώσει ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των Πανεπιστημίων.
Η αξιολόγηση είναι μια πυραμιδική διαδικασία. Το κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ,
τεχνικό προσωπικό, διοίκηση, γραμματεία, φοιτητές) αξιολογεί και αξιολογείται. Τα συνολικά στοιχεία για
το κάθε Τμήμα δίνουν την αποτύπωση της αξιολόγησης για τη Σχολή και στη συνέχεια για το Ίδρυμα,
δηλαδή το Πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία αυτά από την εσωτερική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται στη συνέχεια
στην εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων, των Σχολών και τέλος του Πανεπιστημίου.
Ο στόχος είναι η αριστεία και η πιστοποίηση των Ιδρυμάτων και των Τμημάτων και τέλος των Πτυχίων. Η
αξιολόγηση δηλαδή, μετά από ένα μακρύ, συλλογικό και συνολικό δρόμο βελτιώσεων και διορθώσεων
επιστρέφει σε εσάς, δίνοντας αξία στο Πτυχίο σας.
Γι αυτό, σας προτρέπουμε να μην αγνοήσετε την ευκαιρία αυτή για το Τμήμα μας και για μια ακόμα
φορά να κάνετε τη διαφορά, συμμετέχοντας μαζικά στην αξιολόγηση των μαθημάτων.
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