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A.   AKADEMİK ORTAM VE HİZMET SUNUMUNU DESTEKLEYİCİ UNSURLAR 

1. Okulunuzun eğitim ortamını fiziki açıdan yeterli  buluyor musunuz?  

   ⃝Evet                              ⃝Hayır                   ⃝Kısmen            ⃝Fikrim Yok 

2. Okulunuzun teknik donanım bakımından  yeterli  buluyor musunuz? 

   ⃝Evet                              ⃝Hayır                ⃝Kısmen                ⃝Fikrim Yok 

3. Okulunuzun Sportif Faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? 

   ⃝ Evet                           ⃝Hayır              ⃝Kısmen                ⃝ Fikrim Yok 

 

4.Kültürel faaliyetleri yeterli buluyor musunuz? 

   ⃝Evet                          ⃝Hayır                                                  ⃝ Fikrim Yok 

6. Danışmanlarınıza rahatlıkla ulaşabiliyor ve ihtiyaç duyduğunuz yardımı, bilgilendirmeyi alabiliyor musunuz?   

    ⃝Evet                         ⃝Hayır                 ⃝Kısmen                 ⃝ Fikrim Yok 

 

7. Bölüm sekreterlerine kolaylıkla ulaşabiliyor ve ihtiyaç duyduğunuz yardımı, bilgilendirmeyi alabiliyor musunuz?   

    ⃝Evet                         ⃝Hayır                 ⃝Kısmen                 ⃝ Fikrim Yok 

 

Bu Anket, fakülteniz /MYO tarafından verilen eğitim hizmetinden, bu hizmetin yararlanıcısı öğrencilerimizin, memnuniyet 

durumunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  Ankete vereceğiniz cevaplar size sağlanan eğitim hizmeti kalitesinin 

artırılmasını sağlamak için temel veri oluşturacaktır. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkürler… 

DEMOGRAFİK BİLGİLER  

Bölümünüz (Lütfen Yazınız) : 

 

 

 

Program Türünüz:                            ⃝ Ön Lisans     ⃝ Lisans      ⃝ Yüksek Lisans      ⃝ Doktora  

Cinsiyetiniz:                                     ⃝ Kadın         ⃝ Erkek 

 

Yaşınız:                                            ⃝ 17-19          ⃝ 20-22         ⃝ 26-26           ⃝ 27+ 

Sınıfınız:                                          ⃝ 1                  ⃝  2                ⃝ 3            ⃝ 4          ⃝ Lisansüstü 

 

Öğretim Türünüz:                            ⃝ 1.Öğretim                       ⃝ 2.Ögretim 

 

Bölümünüz Kaçıncı Tercihiniz :    :⃝ 1-5             ⃝ 5-10             ⃝ 10-15            ⃝ 15-20               ⃝ 20-25              ⃝ 25-30 
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B.ÖĞRENCİYE SAĞLANAN HİZMETLER 

1.Okuma salonunun  fiziki  ortamını uygun ve yeterli  buluyor  musunuz? 

   ⃝Evet                    ⃝Hayır                      ⃝Kısmen                 ⃝ Fikrim Yok 

 

2.Kantinin  fiziki  ortamını  uygun  buluyor  musunuz? 

   ⃝Evet                   ⃝Hayır                       ⃝Kısmen                 ⃝  Fikrim Yok 

3.Kantindeki  ürünlerin fiyatlarını uygun  buluyor  musunuz? 

   ⃝Evet                   ⃝Hayır                      ⃝Kısmen                   ⃝ Fikrim Yok 

 

4.İnternet (wifi)  olanaklarını  yeterli  buluyor  musunuz? 

   ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok 

 

C.EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 

1.Bölümünüzün eğitim programı sizi gelecek hedeflerinize ulaştırma açısından yeterli mi ? 

   ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok 

 

2.Verilen eğitimlerin size  yeterli katkı sağladığını  düşünüyor  musunuz? 

    ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok 

 

3. Eğitimlerin verilme yöntemi öğrenmeniz açısından uygun ve beklentilerinizi karşılıyor mu? 

    ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok 

4. Fakültenin  akademik  personelinin sizi aydınlatma/eğitme/yönlendirme açısından yeterli donanıma sahip olduğunu 

düşünüyor musunuz ? 

    ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

5. Fakültenin akademik personelince uygulanan sınav/değerlendirme yöntemleri sizce öğrenmeyi sağlama/ölçme açısından 

uygun mu ?   

   ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok 

D.TERCİH SEBEPLERİ 

1.Tercih   döneminden  önce  okuyacağınız bölüm, fakülte  hakkında bir  bilgiye  sahip  miydiniz? 

      ⃝Evet                              ⃝Hayır                                 ⃝Kısmen 

2.Bölümünüzü tercih  etmenizde  puanınız mı etkili  oldu? 

     ⃝Evet                               ⃝Hayır                                ⃝Kısmen  

3.Tercih  yaparken  dışarıdan  bir öneri  aldınız  mı? 

    ⃝Evet                                ⃝Hayır                                ⃝Kısmen     
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E. SOSYAL ORTAM 

1. Kampüs alanının, sosyal etkinlikler ve  gereksinimler açısından yeterli olduğunu düşünüyor musunuz ? 

      ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

2. Okulunuzun sosyal imkânları motivasyonunuzu yükseltmek için yeterli ortamı sağlıyor mu?  

     ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

3. Fakülte/MYO  mevcut klüp/toplulukları biliyor musunuz ?  

    ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

4. Kulüp/Topluluk etkinlerine katılıyor ve bu etkinliklerin sosyalleşmenize katkı sağladığını düşünüyor musunuz?  

     ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

5. Kentin sağladığı sosyal ve kültürel ortamlardan memnun musunuz ? 

    ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

6. Barınma olanaklarından (yurt,apart vb) memnun musunuz ?  

    ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

7. Ulaşım hizmetleri sizce yeterli mi ?  

    ⃝Evet                ⃝Hayır                           ⃝Kısmen               ⃝ Fikrim Yok  

 

 

 

 

Ankete katıldığınız, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ.. 

 

 

 


