Son Sınıf Öğrenci (Mezuniyet) Anketi

Sevgili öğrencimiz,
Bitirmek üzere olduğunuz lisans programının iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek veriler elde etmek için iki
bölüm halinde hazırlanan bu anketin ilk bölümünde sizinle olan iletişimimizi sürdürmeye; ikinci bölümünde ise lisans
programını değerlendirebilmeye yönelik sorular yer almaktadır. Sizden, soruları içtenlikle yanıtlamanız;
yanıtlarınızı, size uygun gelen seçeneğe çarpı [X] işareti koyarak belirtmeniz ya da yazmanız beklenmektedir.
Ege Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak mezuniyetinizi şimdiden kutlar, başarılarınızın devamını dileriz.
I. Bölüm
Adınız Soyadınız

……………………………………………………………………………………………….

Mezuniyet Dönemi / Yılı

……………………………………………………………………………………………….

Ev Adresi

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Telefon

İletişim

Ev +90 (XXX) . . . . . . .
Cep +90(XXX) . . . . . . .
E-posta:…………………………………@............................................................................

Ağırlıklı Ortalama Mezuniyet Derecesi
(Lütfen Yazınız)

…………………………………………..
Lisansüstü eğitim yapacağım

Mezun olunca ne yapmayı
planlıyorsunuz?

Çalışacağım
Kısmen çalışıp lisansüstü eğitim yapacağım
Diğer (Lütfen belirtiniz) ………………………………………………………………..

Lisansüstü eğitim yapmak istiyorsanız,
hangi alanda yapmak istiyorsunuz?

Mezun olduğum alanda
Diğer (belirtiniz)
Kendi üniversitemde

nerede yapmayı planlıyorsunuz?

Yurt içinde başka bir üniversitede
Yurt dışında bir üniversitede

Yurt dışında herhangi bir
üniversiteye başvuru yaptınız mı?

Evet

Hayır

Çalışmayı düşünüyorsanız,
en çok hangi alanda çalışmayı
düşünüyorsunuz? (Lütfen Yazınız)

……………………………………………………………………………………………….

herhangi bir iş başvurusunda
bulundunuz mu?

Evet

Hayır

herhangi bir teklif ya da kabul aldınız
mı?

Evet

Hayır

(Varsa) Üyesi olduğunuz mesleki dernek
ve kuruluşlar (Lütfen Yazınız)

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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Çok Az

Biraz

Oldukça

Çok

A. Aşağıdaki program çıktılarını ne ölçüde kazandığınızı düşünüyorsunuz? Lütfen size
uygun gelen seçeneğe çarpı [X] işareti koyarak belirtiniz.

Hiç

II. Bölüm

0

1

2

3

4

Bu kısımda ilgili bölümün program çıktıları sıralanacaktır…

Lisans eğitiminiz boyunca aldığınız hangi derslerin yukarıda sıralanan program çıktılarına
daha çok hizmet ettiğiniz düşünüyorsunuz? (Lütfen yazınız)
1.

….

2.

….

3.

…

4.

…

5.

…

2

Hiç

Çok Az

Biraz

Oldukça

Çok

B. Lisans programınızın aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri ne ölçüde kazandırdığını
düşünüyorsunuz? Lütfen size uygun gelen seçeneğe çarpı [X] işareti koyarak belirtiniz.

0

1

2

3

4

1. Alanınızdaki güncel, ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
2. Edindiğiniz ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
3. Edindiğiniz ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve
değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara
dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4. Alanınızla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5. Alanınızla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6. Sorumluluğunuz altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik
etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
7. Alanınızda edindiğiniz ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme.
8. Kendi öğrenme gereksinimlerinizi belirleyebilme ve kendi öğrenmenizi
yönlendirebilme.
9. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
10. Alanınız ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
11. Alanınızla ilgili konularda düşüncelerinizi ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinizi nicel
ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
12. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığınız sosyal çevre için proje ve etkinlikler
düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanınızdaki
bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilme.
14. Alanınızın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
15. Alanınızla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket
edebilme.
16. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin
korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip
olabilme.
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Çok
Yeterli

Oldukça
Yeterli

Biraz
Yeterli

Çok Az
Yeterli

Hiç Yeterli
Değil

C. Lisans eğitimiz boyunca fakülte/bölüm/anabilim dalı tarafından sağlanan olanak ve
hizmetlerin yeterliğini size uygun gelen seçeneğe çarpı [X] işareti koyarak belirtiniz.

4

1. Staj/uygulama olanakları (programınızda varsa)
2. Eğitim altyapı olanakları (Laboratuvar, atölye, derslik vb.)
3. Bilgisayar, internet ve çağdaş teknoloji olanakları
4. Seminer, konferans ve sempozyum faaliyetleri
5. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
6. Kütüphaneye erişim olanakları
7. Yurtdışı işbirlikleri
8. Kurum, kuruluş, firma ya da STK’larla işbirliği
9. Alana/bölüme özgü ihtiyaçların karşılanması
Fakülte/bölüm/anabilim dalı tarafından sağlanan olanak ve hizmetlerin yeterliği konusunda, varsa,
eklemek istediğiniz başka görüş ve geribildirimlerinizi lütfen yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Lisans programının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiriniz, önerilerinizi belirtiniz.
Güçlü yönleri nelerdir?
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zayıf yönleri nelerdir?
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lisans programının iyileştirilmesi için önerileriniz nelerdir?
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4

