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Οδηγίες  χρήσης  του  συστήματος  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης 

μαθημάτων 
Το  σύστημα  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης  μαθημάτων  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου 

διασυνδέεται  και  ολοκληρώνεται  με  το  σύστημα  ηλεκτρονικής  γραμματείας  του 

Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  μπορείτε  να  έχετε  πρόσβαση  στα 

ερωτηματολόγια  αξιολόγησης  με  άμεσο  και  εύκολο  τρόπο,  απλώς  επιλέγοντας  τους 

κατάλληλους συνδέσμους. 

Στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η 

ανωνυμία σας: το σύστημα διατηρεί μόνο μία ένδειξη εάν ο φοιτητής έχει αξιολογήσει το 

μάθημα ή όχι, προκειμένου κάθε φοιτητής να αξιολογεί μία μόνο φορά το κάθε μάθημα, 

αλλά  κανείς  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  συσχετίσει  τις  απαντήσεις  με  τον  φοιτητή/τη 

φοιτήτρια  που  τις  παρείχε.  Οι  τεχνικές  διασφάλισης  ανωνυμίας  που  εφαρμόζονται  στο 

σύστημα  είναι  ευθυγραμμισμένες  με  εκείνες  που  εφαρμόζονται  διεθνώς  στα  συστήματα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Προκειμένου να αξιολογήσετε τα μαθήματα τα οποία έχετε δηλώσει και παρακολουθείτε στο 

παρόν εξάμηνο, θα πρέπει να προβείτε στα ακόλουθα βήματα: 

1.  Σύνδεση  στο  σύστημα  ηλεκτρονικής  γραμματείας  του  Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 
Πλοηγηθείτε στη διεύθυνση http://e‐secretary.uop.gr 

Στην οθόνη που θα σας εμφανιστεί (Εικόνα 1), εισάγαγετε τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη 

και  κωδικό)  που  χρησιμοποιείτε  για  την  πρόσβασή  σας  στις  υπηρεσίες  τηλεματικής  του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (e‐mail, e‐class, Εύδοξος κ.τ.λ.). 
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Εικόνα 1. Οθόνη σύνδεσης με το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

2. Μετάβαση στην ενότητα «Η δήλωσή μου» 
Αναπτύξτε το μενού «Δηλώσεις» και επιλέξτε «Η δήλωσή μου», όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2. 
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Εικόνα 2. Επιλογή λειτουργίας «Η δήλωσή μου» 

3. Επιλογή μαθήματος προς αξιολόγηση 
Στην οθόνη που θα σας εμφανιστεί θα προβάλλονται τα μαθήματα που περιλαμβάνονται 

στην τρέχουσα δήλωσή σας και δίπλα από κάθε μάθημα θα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος 

«Αξιολογήστε το μάθημα» (βλέπε Εικόνα 3). Για να αξιολογήσετε ένα μάθημα, θα πρέπει να 

κάνετε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο. 

Θα  πρέπει  να  επαναλάβετε  τη  διαδικασία  της  επιλογής  συνδέσμου  και  συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου για κάθε μάθημα που έχετε δηλώσει και παρακολουθείτε. 
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Εικόνα 3. Οθόνη προβολής τρέχουσας δήλωσης με συνδέσμους προς το σύστημα αξιολόγησης 

4. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
Στη συνέχεια θα οδηγηθείτε σε μία φόρμα στην οποία περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις για την 

αξιολόγηση του επιλεχθέντος μαθήματος (Εικόνα 4). Σε κάθε ερώτηση πρέπει να επιλέξετε 

μία τιμή από 1 έως 5 (το 1 αντιστοιχεί στην πιο χαμηλή αξιολόγηση ‐ Καθόλου/Απαράδεκτη 

ενώ  το  5  στην  πιο  υψηλή  ‐  Πάρα  πολύ/Πολύ  καλή),  ενώ  στην  τελευταία  ερώτηση 

(Παρατηρήσεις και σχόλια) να εισάγετε ελεύθερο κείμενο. Στο τέλος, πρέπει να υποβάλετε 

τη φόρμα του ερωτηματολογίου πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση» (στο τέλος της φόρμας, 

βλέπε Εικόνα 5). 

Μετά  την  επιτυχή αποθήκευση  της αξιολόγησής  σας,  θα  σας  εμφανισθεί  το  μήνυμα που 

βλέπετε στην Εικόνα 6. 

Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλες οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου, με εξαίρεση 

το  πεδίο  «Παρατηρήσεις  και  σχόλια»  του  οποίου  η  συμπλήρωση  είναι  προαιρετική.  Εάν 

παραλείψετε τη συμπλήρωση μιας απάντησης, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος 

όπως αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 7. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε 

την απάντηση και να πατήσετε ξανά το κουμπί «Αποθήκευση» στο τέλος της φόρμας. 
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Εικόνα 4. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

 

Εικόνα 5. Αποθήκευση απαντήσεων ερωτηματολογίου 

 

Εικόνα 6. Μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης ερωτηματολογίου 
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Εικόνα 7. Σφάλμα λόγω μη συμπλήρωσης κάποιας απάντησης 

Σημειώνεται  ξανά  ότι  πρέπει  να  επαναλάβετε  τη  διαδικασία  επιλογής  μαθήματος  προς 

αξιολόγηση (βήμα 3) και τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου (βήμα 4) για κάθε 

μάθημα που έχετε δηλώσει και παρακολουθείτε. 


