
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MEZUN ÖĞRENCİLER MEMNUNİYET 

ANKETİ ANALİZİ 

 

Bu forum 01.03.2022-08.03.2022 tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen 

mezun öğrencilere yönelik online anketlerin verilerinden hareketle elde edilmiştir. Bu forum 

sadece analiz kısmından oluşmaktadır:  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Kıymetli mezunumuz aşağıdaki ifadelere göre görüşünüze en uygun seçeneği belirtiniz. 

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz.(1-Kesinlikle Katılıyorum;5-Kesinlikle 

Katılmıyorum). 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

DEĞERLİ GÖRÜŞ VE KATKILARINIZI EKLEYİNİZ LÜTFEN. 

(AÇIK UÇLU CEVAPLARI İÇERİR): 

1.Bayburt Üniversitesinde aldığınız eğitimin en güçlü 3 yönü nedir? 

1. Alanında uzman hocalar 

2. Kalite hocalar, teorik bilgiler, ulaşmak istediğim kaynaklara ulaşmak  

3. Detaylı Anlaşılır Anlatım tarzı 

4. Kalite, saygı, ulaşılabilirlik (üniversitemizin sevgili hocalarına istediğimiz her an 

ulaşabilmemiz) 

5. İletişim olanakları Öğrenci odaklı olmaları Pandemi çıkmadan önce aldığım 2 buçuk yıl 

eğitimin bana kattığı her şey. 

6. Hocaların ulaşılabilir olması, 

7. Bayburt üniversitesi hocaları kaliteli ve verimli bir egitim verdiler akilda kalıcı 

uygulamalar ve orneklerle gayet başarılıydı. 

8. Öğretmenlerimin ilgisi alakası(her okul aynı şekilde öğrencileri ve durumları ile 

ilgilenmiyor) Okulumun sorunlara yönelik çözümleri Eğitim sistemi  

9. 1)Eğitimcilerin iyi olması 2)zorlukla başa çıkmayı en iyi şekilde yönetilmesi  

10. Öğrendiğim bilgileri kullanabiliyorum Uygulama alanı var Uygularken öğrendim 

11. Öğretmenlerim, Eğitim anlayışı ve Her zaman her konuda saygı ve sevgi çerçevesinde 

olunması 

12. Eğitmenlerin oldukça başarılı olduğu Laboratuvar da yapılan derslerin verimli olması  

13. Uygulamalı Akılda kalıcı Samimi 

14. Bilgi kültürel gelişim 

15. Hocaların akademik kariyeri 

 

2. Bayburt Üniversitesinde aldığınız eğitimin geliştirilebilecek 3 yönü nedir? 

Yok 

Pratik ve uygulama eksiliği. Endüstri sektörünün olmaması 

Daha fazla staj için istihdam, malzeme araç ve gereç, daha nitelikli hocalar 



Uygulama ağırlığı Laboratuvar kullanma olanağı  

Müfredat Daha çok kişisel gelişimi destekleyen dersler(1. ve 2. Sınıfta zaman yönetimi,mobbing 

yönetimi,stres yönetimi,etkili sunum teknikleri eğitimi,akademik etik gibi derslerin verilmesi) 3 ve 4 

sınıfta da uzmanlığa doğru hem teorik hem de yorumlayıcı öğrenci odaklı eğitim sisteminin akademik 

sistemle harmanlandığı bir model olarak geliştirilmesi. 

laboratuvarların malzeme eksiğinin büyük ölçüde tamamlanması gerekir. 

Mesleki uygulama dersleri arttırılmalı 

İletişim, yönlendirme 

1)Materyaller gelişebilir. 2)Laboratuvarda görülen uygulama geliştirilebilir.  

Hastanede staj yapan öğrencilerin hastane kapasitesinden kaynaklı verim alamaması 

Bazı hocalar egoist değişmeli 

Laboratuvarda daha çok vakit geçirmek için derslerin daha uzun sürmesi 

3. Varsa üniversitemiz ile ilgili eklemek istediğiniz düşünceler ve öneriler belirtiniz. 

-Sosyal aktivite olarak daha fazla imkânlar sağlanabilir. 

-Üniversite hayatım boyunca kaliteli bir eğitim almamın yanında müfredata uygun olmayan derslerin 

de bize verildiğini belirtmek isterim. Sınıfın azlığı ders kalitesini arttırdığından dersleri etkili bir şekilde 

dinleyebiliyorduk. Pandemiden dolayı staj yapamamamız bize dezavantaj oldu. Bu konuda bir şey 

yapılabilirdi. Son kez şunu da belirtmek isterim ki; üniversiteye gelen her öğrenci farklı yeteneklere ve 

düşüncelere sahiptir. Aldığımı eğitimde gördüğüm kadarıyla pek fazla önemsenmediği için mezun 

olduktan sonra da aynı düşünceye sahip kişiler meydana gelmektedir. Gerçekten öğrencinin 

yeteneklerini ortaya çıkarabileceği kabiliyetlerini gerçekleştirebileceği bir eğitim sistemi verilmek 

isteniyorsa öncelikle öğrencinin yetenekleri ve özellikleri ön plana alınıp bu çerçeveler doğrultusunda 

öğrencinin beyin gücünü kullanmasını sağlayan, yorumunu artıran, ezberci model olmayan bir eğitim 

sistemi uygulanabilirdi. 

-Teşekkür ederim. 

-Üniversitemizi gayet başarılı ve memnun kalarak tamamladım 

-Hemşirelik bölümü açılmasını isterdim ön lisans mezunu olarak lisansa tamamlamak isterdim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


