
ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ – Οδηγός ενεργοποίησης αξιολόγησης μαθήματος από διδάσκουσες/ντες 

1 
 

Περιβάλλον Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ 

Για την πρόσβαση σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (http://modip-

server.kom.duth.gr), απαιτείται η συμπλήρωση του ονόματος χρήστη και του κωδικού 

ασφαλείας που σας έχουν χορηγηθεί από το Ίδρυμα (όπως στο webmail), προκειμένου το 

σύστημα να σας αναγνωρίσει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα ΠΣ ΜΟΔΙΠ 

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων πρόσβασης, 

εμφανίζεται στην ίδια οθόνη το πεδίο «Περίοδος Χρήσης», απ’ όπου επιλέγετε την 

περίοδο χρήσης (ακαδ. έτος) που επιθυμείτε. Τέλος κάνετε κλικ στου κουμπί 

«Επιλογή», για να εισαχθείτε στο ΠΣ και να εμφανιστεί η κεντρική οθόνη (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Επιλογή Περιόδου Χρήσης 

 

Για την προβολή των διαθέσιμων μαθημάτων και την ενεργοποίηση της διαδικασίας 

αξιολόγησης σε ένα μάθημα, από το μενού «Ερωτηματολόγια» επιλέγετε την 

επιλογή «Μαθήματος» (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Προβολή Μαθημάτων για ενεργοποίηση της αξιολόγησης 
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Στην αριστερή πλευρά φαίνονται τα διαθέσιμα μαθήματα του διδάσκοντα, όπου 

μπορείτε να επιλέξετε το μάθημα για το οποίο επιθυμείτε να ενεργοποιήσει την 

αξιολόγηση. Τα μαθήματα εμφανίζονται με την μορφή «Τμήμα – Μάθημα», ενώ 

στην δεξιά πλευρά εμφανίζεται η φόρμα «Παραγωγή κωδικών ερωτηματολογίου 

μαθήματος» στην οποία πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία της ανάλογα. Ο 

διδάσκων έχει την δυνατότητα της επιλογής του τρόπου πρόσβασης των φοιτητών 

στην αξιολόγηση: α) χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 

κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιούν και για το webmail), και β) μέσω τυχαίων 

κωδικών (κουπονιών) που θα πρέπει να παραχθούν από τον διδάσκοντα και να 

μοιραστούν στους φοιτητές για την αξιολόγηση του επιλεγμένου μαθήματος. 

Ο διδάσκων επιλέγει την «Ημερομηνία έναρξης» και την «Ημερομηνία λήξης» της 

αξιολόγησης, όπως αυτή έχει οριστεί από την ΟΜΕΑ του Τμήματος του. Στη 

συνέχεια, εάν το επιθυμεί έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει την επιλογή 

«Πρόσβαση σε Φοιτητές με διαπιστευτήρια σύνδεσης», πατώντας το κουμπί με το 

«Όχι» το οποίο θα αλλάξει σε «Ναι», ούτως ώστε οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση 

στο ερωτηματολόγιο του μαθήματος κάνοντας χρήση του προσωπικού τους 

λογαριασμού (χωρίς να καταγράφεται η αντιστοιχία των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο του μαθήματος με τον φοιτητή). Εναλλακτικά, ο διδάσκοντας έχει 

τη δυνατότητα να παράγει τυχαίους κωδικούς, ορίζοντας τον αριθμό των κωδικών 

που επιθυμεί στον πεδίο «Αριθμός επιπλέον κωδικών για παραγωγή» και στη συνέχεια 

πατάει το κουμπί «Αποθήκευση», Εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4: Ενεργοποίηση Αξιολόγησης Μαθήματος 
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Μετά την αποθήκευση (ενεργοποίηση) της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για το 

συγκεκριμένο μάθημα, ο διδάσκων έχει την δυνατότητα προβολής και λήψης του 

αρχείου των κωδικών σε μορφή pdf, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το λεκτικό pdf  

(Εικόνα 5). Το αρχείο με τους κωδικούς θα πρέπει στη συνέχεια να παραδοθεί προς 

διανομή στους φοιτητές σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ορίσει η ΟΜΕΑ του 

Τμήματος. 

 

 

Εικόνα 5: Λήψη αρχείου κωδικών σε μορφή pdf 

 

 

 

 


