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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΚΈΤΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ  
Το Πακέτο Εργασίας 8 αφορά στη δημιουργία υποστήριξης τοπικού πληροφοριακού 

συστήματος συμβατό με τις λειτουργίες της  Α.ΔΙ.Π  το οποίο θα περιλαμβάνει 

διαδικασίες υποστήριξης της οργάνωσης της αξιολόγησης με δυνατότητες ασφαλούς 

εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων και αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων 

και έκδοσης εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου.  
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2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα αναφοράς επικεντρώνονται για μεν το 

ΠΣ Reports σε τελικές βελτιώσεις όπως αυτές προέκυψαν κατά τις συζητήσεις με την 

ομάδα εργασίας της ΜΟΔΙΠ, ενώ για το ΠΣ Orange Surveys στην επέκταση της 

λειτουργικότητας του με στόχο  τη κάλυψη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.  

Αναλυτικότερα, για το σύστημα Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων 

(Orange Survey), πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες: 

 Έχουν ενταχθεί τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η ιδιαιτερότητα των 

Μετ/κων  ΠΣ στο ΕΚΠΑ η οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει το ΠΣ Orange Surveys 

είναι ότι για αυτά δεν υπάρχει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα αλλά ετερογενή μη 

οργανωμένα πληροφοριακά συστήματα ανά τμήμα ή ακόμα και μετ/κό, καθιστώντας 

αδύνατη την άντληση στοιχείων όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών, τους 

διδάσκοντες, τις δηλώσεις μαθημάτων κ.λπ. Όσον αφορά τις δηλώσεις μαθημάτων 

έγινε η ασφαλής υπόθεση ότι οι φοιτητές μιας κατεύθυνσης παρακολουθούν και 

μπορούν εν δυνάμει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων της 

κατεύθυνσής τους. Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε διεπαφή η 

οποία παρέχει στο ΠΣ Orange Surveys το πρόγραμμα σπουδών του μετ/κου εφόσον 

αυτό έχει ήδη καταχωρηθεί στο ΠΣ Reports. Τέλος αξιοποιήθηκε η υπηρεσία 

καταλόγου (LDAP) του ΕΚΠΑ τόσο για θέματα πιστοποίησης όσο και για την 

σύνδεση των μετ/κων φοιτητών με τα μετ/κα τμήματα και τις κατευθύνσεις τους.  

 Τα στατιστικά στοιχεία πλέον μπορούν να παρουσιαστούν και ανά διδάσκοντα. 

 Σε μαθήματα με πολλαπλούς διδάσκοντες, τα μέλη ΟΜΕΑ έχουν πρόσβαση στο 

σύνολο των groups που αφορούν την αξιολόγηση του διδάσκοντα, ωστόσο οι ίδιοι οι 

διδάσκοντες έχουν πρόσβαση μόνο στα αποτελέσματα, που αφορούν τους ίδιους. 

 Ανανέωση της δομής του survey portal, ώστε να ενταχθούν σε αυτό τα μετ/κα 

προγράμματα. 

 Διορθώσεις προβλημάτων (bugs), προσθήκη σημειώσεων και αλλαγές σε 

λανθασμένα λεκτικά. 
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Αντίστοιχα, οι σημαντικότερες αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο σύστημα Αναφορών 

(Reports), συνοψίζονται στην ακόλουθη ενότητα: 

 Ενσωμάτωση διαφόρων πεδίων τα οποία απουσίαζαν από την πλατφόρμα ΜΟΔΙΠ 

αλλά ήταν διαθέσιμα στην ΑΔΙΠ, π.χ. Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου, Ποσοστό φοιτητών που έλαβαν μια βαθμολογία, Αριθμός 

φοιτητών που αξιολόγησαν κάθε μάθημα, κ.α. 

 Τόσο στην αναφορά των "Εντατικών Δεικτών", όσο και στην "Συνολική Αναφορά", 

υπολογίζεται πλέον η τιμή του "Αριθμού Θέσεων εργαστηρίων ανά φοιτητή". 

 Αλλαγές στις αναφορές του προγράμματος σπουδών ώστε να περιλαμβάνει και τον 

αριθμό των φοιτητών που αξιολόγησαν το εκάστοτε μάθημα και όχι μόνο το αν 

αξιολογήθηκε ή όχι. 

 Στην εκτύπωση της "Επιτομής", επανεμφανίστηκε η πληροφορία "Συνολικός αριθμός 

μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου". 

 Δημιουργήθηκε μια επιπλέον αναφορά, υπό τον τίτλο "Πρόσθετες Αναφορές" (τόσο 

ως μεμονωμένη αναφορά, όσο και ως πίνακας της "Συνολικής Αναφοράς"), η οποία 

περιλαμβάνει την πληροφορία για τα Συνέδρια, τις Ημερίδες, και τις Βιβλιοθήκες και 

τα Αναγνωστήρια. 

 Κατά την αντιγραφή του προγράμματος σπουδών (τόσο του προπτυχιακού όσο και 

του μεταπτυχιακού), οι τιμές που αφορούν στους φοιτητές που "δήλωσαν", 

"εξετάστηκαν", "πέρασαν επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση", όπως 

και εκείνη του πεδίου "Αριθμός φοιτητών που αξιολόγησαν το μάθημα", 

αντιγράφονται στο νέο, με προκαθορισμένη τιμή μηδέν. 

 Διορθώσεις προβλημάτων (bugs), προσθήκη σημειώσεων και αλλαγές σε 

λανθασμένα λεκτικά. 

 



 

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά το εξάμηνο αναφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


