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AKTİVİTE SORUMLU
BAŞLANGIÇ 

TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMA

A1. Öğretim Üyeleri

1. Öğretim üyeleri anlattıkları konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi. 0,79

2. Öğretim üyeleri güncel gelişmeleri takip ediyorlar. 0,71

3. Öğretim üyeleri dersi ilgi çekici hale getiriyorlar. 0,63

A2. Dersler

4. Dersler entelektüel birikimime katkı sağlıyor. 0,43

5. Ders içerikleri oldukça ilgi çekici. 0,46
Öğrenciler ile görüşüldü, görüşleri doğrultusunda yeni düzenlemeler 

yapılacaktır.
Bölüm Başkanı Mart 2017 Eylül 2017

6. Dersler öğrencileri üniversite sonrasındaki yaşantıya hazırlayacak içeriğe 

sahip.
0,59

A3. Ders Programları

7. Dersler iyi organize edilmiştir ve aksaksız yürütülmektedir. 0,50

8. Ders ve çalışma programlarındaki değişiklikler hakkında öğrencilere 

önceden bilgi verilir.
0,50

A4. Akademik Destek

9. İhtiyaç duyduğumda ilgili öğretim üyesi ile irtibat kurabiliyorum. 0,71

10. Çalışmalarımda öğretim üyelerinden yeterli düzeyde tavsiye ve destek 

alıyorum.
0,57

11. Öğretim üyelerinden aldığım destek, anlayamadığım konuları açıklığa 

kavuşturmamı sağlıyor.
0,64

A5. Fakülte Yönetimi 

12. Fakültede öğrenciler arasında ayrımcılık yapılmaz, yönetim herkese eşit 

mesafededir.
0,57

13. Fakülte yönetimi sınırlamaları asgari düzeyde tutarak serbest bir ortam 

yaratmaya çalışır. 
0,57
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14. Fakülte yönetimi öğrencilerin her türlü sorunu ile ilgilenir. 0,43

A6. Öğrenme Kaynakları

15. Kütüphanedeki kaynaklar ve sunulan hizmetler ihtiyaçlarımı karşılayacak 

düzeydedir.
0,21 Kütüphane Daire  Başkanlığına  kaynak listesi gönderildi. 

Kütüphane Daire 

Başkanlığı
Mart 2017

16. Elektronik veri tabanları ihtiyaçlarımı karşılayacak düzeydedir. 0,29

17. Özel ekipman ve tesislerden (laboratuar vb.) ihtiyaçlarımı karşılayacak 

düzeydedir.
0,29

A7. Kişisel Gelişim

18. Fakültede aldığım eğitim kendime olan güvenimi arttırdı. 0,53

19. Aldığım eğitim sayesinde iletişim yeteneklerim gelişti. 0,57

20. Aldığım eğitim problem çözme yeteneğimi geliştirdi. 0,55

A8. Öğrenim Desteği

21. Öğrencilere sunulan  yurt dışı eğitim imkanları (öğrenci değişimi) yeterli 

düzeydedir.
0,29 I. Sınıfta bu imkan sağlanmıyor.

22. Öğrencilerin özgün araştırma projeleri Fakülte tarafından 

desteklenmektedir.
0,64

A9. Tesisler

23. Fakülte öğrenme için uygun fiziksel şartlara (dershane ve anfilerin 

kapasitesi, fonksiyonelliği vb.)  sahiptir.
0,36 Fakülteye yeni bina yapılması ile bu beklentiler karşılanacak.

24. Fakültedeki kantin, yemekhane gibi tesisler öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeydedir.
0,79

25.Fakültenin temizlik ve çevre düzenlemesi tatmin edici düzeydedir. 0,36
İdari Mali İşler Daire Başkanlığına bildirildi, temizlik konusunda destek 

sağlanması bekleniyor.
Fakülte Sekreteri Mart 2017 Mart 2017

A10. Sosyal Ortam

26. Diğer öğrencilerle sosyal etkileşim kurmak için çok fazla fırsata sahibim. 0,51

27. Fakültedeki kulüplerin ve toplulukların kapsamını tatmin edici buluyorum. 0,29 Kulüplerin tanıtımı yapılacak. Bölüm Başkanı Mart 2017 Mart 2017

28. Fakültedeki eğlence ve sosyal aktivitelerin kapsamını tatmin edici 

buluyorum. 
0,59

A11. Program İçeriği ve Yapısı

29. Programdaki zorunlu derslerin gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. 0,50



30. Programda beklentilerimi karşılayacak sayı ve içerikte seçmeli ders var. 0,43 I. Sınıfta seçmeli ders bulunmamaktadır.

31. Programdaki dersleri bir bütünün birbirini tamamlayan parçaları olarak 

görüyorum.
0,57

A12. Programın İşleyişi

32. Derslerde kullanılan eğitim yardımcı malzemeleri öğrenmeme katkı 

sağlıyor.
0,53

33. Kullanılan eğitim yöntem ve yaklaşımları öğrenmeme yardımcı oluyor. 0,71

34. Dersler öğrencileri çalışmaya teşvik edecek şekilde işleniyor. 0,56

35. Fakültedeki ders içerikleri güncel araştırma sonuçlarına bağlı olarak 

sürekli geliştiriliyor.
0,53

36. Derslerdeki uygulamalı aktiviteler öğrenmeme yardımcı oluyor. 0,64

A13. Ders Yükü

37. Bu program öğrenciler üzerinde gereksiz baskı kurmaz. 0,53

38. Bana genellikle öğrenmem gereken şeyleri anlayabileceğim kadar zaman 

verilir.
0,53

A14. Motivasyon

39. Program çalışma alanıma olan ilgimi arttırdı. 0,50

40. Program daha sonraki öğrenmeler için heyecan duymamı sağladı. 0,56

A15. Değerlendirme Sistemi

41. Sınavlarda ezberlediklerimden ziyade öğrendiklerim ölçülür. 0,57

42. Fakültede uygulanan değerlendirme sistemi, konuların derinlemesine 

anlaşılmasını gerekli kılar.
0,43

A16. Kariyer Gelişimi

43. Fakültede aldığım eğitim kariyer beklentilerimi yükseltti. 0,36
I. Sınıf olmaları nediyle, kariyer yaklaşımı ve beklentiler çok iyi 

algılanmamaktadır.

44. Fakültemde kariyer seçimimi yapmamı kolaylaştıran/yardımcı olan 

hizmetler etkin olarak sunuluyor.
0,36

A17. Staj

Fakülteniz size staj imkânı sağladı mı? 0,00



            (  ) Evet (bu bölümdeki tüm soruları cevaplandırınız) 0,00

           (  ) Hayır (bir sonraki bölüme geçiniz) 0,00

45. Fakültemden staj yapacağım organizasyon hakkında yeterli bilgi ve 

tavsiye aldım.
0,00

46. Staj bana çok iyi bir öğrenme ortamı yarattı. 0,00

47. Staj uygulaması eğitiminle ilgili yeteneklerimi geliştirmeme yardımcı 

oldu. 
0,00

48. Staj uygulaması genel yeteneklerimi geliştirmeme yardımcı oldu. 0,00

49. Fakültede gördüğüm derslerde öğrendiklerim staj sırasında çok işime 

yaradı.
0,00

A18. Katılım

50. Fakülte yönetimine her konuda görüşlerimi rahatlıkla iletebilirim. 0,64

51. Fakülte yönetimi öğrencilerin görüşlerine değer verir. 0,79

A19. İdari İşlemler

52. Fakültede idari/bürokratik işlemler asgari düzeydedir. 0,56

53. İdari personelin öğrencilere karşı tutumu olumlu ve yardımcı olmaya 

yöneliktir.
0,57

54. İdari işlemler kısa süre içerisinde tamamlanmaktadır. 0,53

A20. Hizmetler

55. Kampusun içinde/yakın çevresinde öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını 

(banka, kırtasiye vb.) karşılayacak birimler bulunmaktadır.
0,57

56. Kantin hizmetleri öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. 0,57

57. Yemekhanede çıkan yemekler lezzetlidir. 0,57

58. Yemekhanede çıkan yemeklerin fiyatları uygundur. 0,71

59. Fakülte bünyesindeki yurt imkânları yeterli düzeydedir. 0,21

60. Fakültenin yurtları öğrencilerin beklentilerini karşılayacak standarttadır. 0,29

A21. Öğrenme Topluluğu



61. Kendimi, öğrenmeye adanmış bir grubun üyesi olarak görüyorum. 0,57

62. Fakültemde fikirlerimin değerli olduğunu hissediyorum. 0,71

A22. Mezunlar Topluluğu

63. Mezunların Fakülte ile irtibatları sürmektedir. 0,43 Henüz mezun öğrencimiz bulunmamaktadır.

64. Öğrenim gördüğüm Fakültenin mezunu olmak özel bir anlam taşır. 0,93

65. Mezunlarımız her ortamda birbirlerini destekler. 0,50

Fakültemin bana sunmuş olduğu eğitimin kalitesinden memnunum. 0,57


