
   
 

Διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 θα 
πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 05 έως Κυριακή 29 Μαΐου 2022. 

Διδάσκοντες 
Πριν από το μάθημα ο διδάσκων,  

⚫ Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό του λογαριασμό. 
⚫ Μεταβαίνει στις "Αξιολογήσεις Μαθημάτων" και δημιουργεί αξιολογήσεις για τα μαθήματά 

του. 
⚫ Για κάθε αξιολόγηση, πατά το κουμπί "Κωδικοί Αξιολόγησης" και δημιουργεί ένα αρχείο PDF 

με τους κωδικούς μίας χρήσης (Google Chrome » Εκτύπωση » Αποθήκευση ως PDF). 
 
Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος, ο διδάσκων, 

⚫ Στέλνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα κατά 
την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος (π.χ. τους το στέλνει μέσω zoom). 

⚫ Ενημερώνει τους φοιτητές για τη διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος. Σημειώνεται ότι 
οδηγίες προς τους φοιτητές υπάρχουν και στο αρχείο PDF. 

 
Μετά το μάθημα, ο διδάσκων: 

⚫ Μπορεί να συνδεθεί στο https://modip.ihu.edu.gr/ οποιαδήποτε στιγμή και να δει τη 
συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση και τα αποτελέσματα για τα μαθήματά του. 

 
Επιπλέον, ο διδάσκων συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Ατομικών Στοιχείων Διδασκόντων που 
εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί. 
 
OMEA 

⚫ Ο Πρόεδρος τμήματος και όλα τα μέλη ΟΜΕΑ αναλαμβάνουν την ευθύνη να υπενθυμίσουν 
στους διδάσκοντες τη σημασία και τη χρονική διάρκεια της αξιολόγησης. 

⚫ Οι διδάσκοντες που είναι μέλη της ΟΜΕΑ μπορούν να βλέπουν συγκεντρωτικά στοιχεία για 
την αξιολόγηση του τμήματός τους όταν συνδέονται στο https://modip.ihu.edu.gr/  

 
Για οποιοδήποτε ζήτημα επικοινωνείτε με email στο modip@ihu.gr  

Φοιτητές 
Ο φοιτητής, 

⚫ Λαμβάνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης μίας χρήσης κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. 

⚫ Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό του. 
⚫ Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο PDF που έλαβε, κάνει την αξιολόγηση 

του μαθήματος. (Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, δοκιμάστε ξανά με 
έναν άλλο. Επιλέξτε τυχαία έναν κωδικό από τις επόμενες σελίδες του αρχείου). 

Επιπλέον, ο φοιτητής συμπληρώνει την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και 
είναι ανώνυμη. 
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