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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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
Ν
Όσονν αφορά σττο ΠΣ Oran
nge Surveyss αντιμετωπ
πίσθηκαν πρ
ροβλήματα που διαπισττώθηκαν
κατά
ά την πιλοττική φάση λειτουργίας
λ
ς και προσττέθηκαν σε αυτό νέα χαρακτηρισ
στικά με
έμφα
αση στην διεευκόλυνση της
τ συμμετοοχής των φο
οιτητών και την συμπλήήρωση του ΠΣ
Π με το
νέο δ
δικτυακό τόπο (portal) http://survver.uoa.gr σττο οποίο οι φοιτητές θαα μπορούν να
ν βρουν
συγκ
κεντρωμένα τα αναρτημ
μένα ηλεκτροονικά ερωτη
ηματολόγια του τμήματτός τους.

Επίση
ης στο εξά
άμηνο αναφ
φοράς ολοκ
κληρώθηκε η αξιολόγ
γηση μαθημμάτων του εαρινού
ακαδ
δημαϊκού έττους 2011-2
2012. Σε αυυτή δημιουργήθηκαν

συνολικά 293 ηλεκτρονικά

ερωττηματολόγ
για αξιολόγη
ησης μαθημά
άτων για τα
α οποία συμ
μπληρώθηκααν 2121 απαν
ντήσεις,
όπωςς σημειώνετται στο παρα
ακάτω πίνακ
κα:

ΕΚΠ
ΠΑ
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Μέθοδος Συμμετοχής

Αριθμός

Συμπληρωμένα

Ηλεκτρονικών

ερωτηματολόγια

Ερωτηματολογίων
Κουπόνι (token)

32

321

Ηλεκτρονικό λογαριασμό (login)

251

1800

Όσον αφορά το ΠΣ Reports, σχεδιάσθηκαν οι διεπαφές χρήστη και ορίστηκε η
απαιτούμενη λειτουργικότητα, όπως απεικονίζονται στη παρακάτω οθόνη.
Στο ΠΣ έχουν προβλεφθεί οι λειτουργικές ενότητες
•

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

•

Ερευνητικές & Αναπτυξιακές Δραστηριότητες

•

Διοικητικές Δραστηριότητες

•

Άλλες Δραστηριότητες

•

Χρήση Πόρων

Επίσης

κατά

το

εξάμηνο

αναφοράς

ξεκίνησε

η

υλοποίηση

των

διεπαφών

διαλειτουργικότητας για την άντληση στοιχείων από τα ΠΣ α)φοιτητολογίου β)ΕΛΚΕ
γ)Κέντρου Βιβλιοθηκών.
Τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό των τμημάτων θα καταχωρούνται χειροκίνητα από
τα μέλη ΟΜΕΑ καθώς δεν υπάρχει ΠΣ προσωπικού με δυνατότητες διασύνδεσης. Αντίστοιχα
ισχύουν για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΠΜΣ του ΕΚΠΑ καθώς δεν υπάρχει
κεντρικό ΠΣ που να εξυπηρετεί το σύνολο αυτών, όπως ισχύει για τα προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών.
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3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά το εξάμηνο αναφοράς.

