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 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - 
 TMHMA …….

Δ.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………
έτος αναφοράς π.χ. 2014-15

Ι. Παρατηρήσεις για τη μέθοδο διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, το 
πρόγραμμα σπουδών και εν γένει το διδακτικό έργο

Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας οι οποίες 
προκύπτουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές

Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (β) για το περιεχόμενο των μαθημάτων, οι οποίες 
προκύπτουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές

Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (γ) για το πρόγραμμα Σπουδών, οι οποίες προκύπτουν 
από την ανάλυση του ερωτηματολογίου σπουδών που συμπληρώνουν οι τελειόφοιτοι

Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα, και εν γένει 
στη χρήση και επάρκεια εκπαιδευτικών μέσων

Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές του τμήματος στο διδακτικό έργο

Αναφορά σε ενέργειες του Τμήματος για την ένταξη / ενσωμάτωση της Έρευνας στην 
Διδασκαλία

Προτάσεις για ενέργειες υποστήριξης του διδακτικού έργου
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 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - 
 TMHMA …….

Δ.2. EREYNHTIKO ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………
έτος αναφοράς π.χ. 2014-15

ΙΙ. Παρατηρήσεις για το ερευνητικό έργο του Τμήματος

Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές 
δραστηριότητες

Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές 
συνεργασίες

Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις στην 
έρευνα

Προτάσεις προς τη ΜΟΔΙΠ για ενέργειες υποστήριξης του ερευνητικού έργου



Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - 
 TMHMA …….

Δ.3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ …………
έτος αναφοράς π.χ. 2014-15

ΙΙΙ. ‘Άλλες Παρατηρήσεις

Αναφορά σε τυχόν θέματα που καταγράφονται στα Απογραφικά Δελτία Διδασκόντων και 
Μαθημάτων και απαιτούν ενέργειες από τη Διοίκηση

Τυχόν Παρατηρήσεις – σχόλια – ενέργειες επί των δεικτών παρακολούθησης της 
ΜΟ.ΔΙ.Π.
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