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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το παρόν έντυπο για την αξιολόγηση υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα 

Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», το οποίο στηρίζεται στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Μαθήματος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (έκδοση 2017), συμπληρώνεται ατομικά και ανώνυμα από 

κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του Προγράμματος για την διπλωματική εργασία που έχει εκπονήσει. 

Αφού συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλούμε να το καταθέσετε στη Γραμματεία του Προγράμματος διά 

ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση επικοινωνίας medialab@media.uoa.gr). 

Η γραμματεία του Προγράμματος πιστοποιεί την κατάθεσή σας με τρόπο που διασφαλίζει την ανωνυμία της 

διαδικασίας, μονογράφει τα κατατιθέμενα έντυπα για λόγους εγκυρότητας, και σας αποχρεώνει. 

 

Αθήνα, 22/02/2021 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»  

* 

Δρ. Δημήτρης Χαρίτος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Προγράμματος 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

παρακαλούμε επιλέξτε τον κύκλο μαθημάτων στον οποίο διδάσκει ο επιβλέπων και συμπληρώστε το ακαδ. έτος 

υλοποίησης που αφορά η αξιολόγησή σας 

κύκλος μαθημάτων : ΔΙΑΜ ΕΔΔΕ ΣΕΕΠ ΣΑΚΚ 

ακαδ. έτος υλοποίησης : 20 …… - 20 …… 

παρακαλούμε επιλέξτε σε κάθε μία από τις επόμενες δηλώσεις την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα 

οι βιβλιογραφικές πηγές που δόθηκαν από τον 

επιβλέποντα με βοήθησαν στην καλύτερη 

κατανόηση του θέματος 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

τα περισσότερα από όσα έμαθα στην εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας  ήταν πραγματικά 

ενδιαφέροντα 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ο επιβλέπων ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις 

απορίες και τους προβληματισμούς μου 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ο επιβλέπων μου παρείχε την απαραίτητη 

υποστήριξη, προκειμένου να ολοκληρώσω την 

εργασία 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

η διπλωματική εργασία είχε δυσκολία ως προς τον 

ρυθμό εισαγωγής της νέας γνώσης και τις έννοιες 

που κλήθηκα να διαχειριστώ 

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ 
ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ 

ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ 
ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ 

ωφελήθηκα από την διπλωματική εργασία ως προς 

την γνώση και κατανόηση του αντικειμένου 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ 

ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ 

ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ 
ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ 

ωφελήθηκα από την διπλωματική εργασία ως προς 

την ικανότητα εντοπισμού πληροφοριών σχετικών 

με το αντικείμενο 

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ 
ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ 

ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ 
ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



 

παρακαλούμε δώστε οποιαδήποτε σχόλια ή/και προτάσεις εκτιμάτε για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας 
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