
Lisans Öğrencileri için Bölüm Memnuniyet Anketi 
 

 
Sevgili Öğrenciler; 
Değerli görüşleriniz doğrultusunda, bölümümüzün eğitim ve öğretim kalitesini iyileştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla aşağıdaki anketi doldurmanızı rica ederiz. 
 

Yaş : ………………………………………………………….. 

Cinsiyet : ………………………………………………………….. 

Bölümdeki kaçınıcı yılınız       : ………………………………………………………….. 

Genel Not Ortalaması : ………………………………………………………….. 

 

 
 

 
GENEL DEĞERLENDİRME 

DEĞERLENDİRME 
En uygun kutuya  
(x) işareti koyunuz 

5: Çok memnunum 4: Memnunum 3: Kararsızım 2: Memnun 
Değilim 1: Hiç Memnun değilim 

5 4 3 2 1 

1. Bölüm derslerinin içeriklerinin yeterliliği konusunda       

2.Bölüm dersleriyle ilgili dokümanların (ders notu, kitap vb.) 
yeterliliği konusunda 

     

3.Bölüm İçi seçmeli derslerin sayı ve içeriklerinin yeterlilikleri 
konusunda  

     

4.Bölüm dışı seçmeli derslerin yeterliliği konusunda      

5.Yabancı dil derslerinin yeterliliği konusunda       

6.Bölüm derslerinin bilgisayar uygulamalarının yeterliliği 
konusunda  

     

7.Bölümün derslerinin yoğunluğunun sosyal aktivitelerinize 
etkisi konusunda 

     

8.Bölüm akademik kadrosunun eğitim ve öğretim açısından 
yeterliliği konusunda 

     

9.Bölüm öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutum ve 
yaklaşımları konusunda  

     

10. Bölüm yöneticilerinin öğrencilere karşı tutum ve yaklaşımları 
konusunda 

     

11. Bölüm idari personelinin (sekreter v.b) öğrencilere karşı 
tutum ve yaklaşımları konusunda 

     

12.Akademik danışmanınızın sizi yönlendirme ve sorunlarınızı 
çözme konusunda yeterliliği  

     

13.Bölüm dersliklerinin fiziksel donanımının yeterliliği 
konusunda 

     

14.Bölüm dersliklerinin öğrenci kapasitesi yeterliliği konusunda      

15.Bölüm bilgisayar laboratuvarının donanım açısından 
yeterliliği konusunda 

     

16.Bölüm bilgisayar laboratuvarının yazılım açısından yeterliliği 
konusunda 

     

17.Bölüm bilgisayar laboratuvarının internet hızı açısından 
yeterliliği konusunda 

     

18.Bölüm bilgisayar laboratuvarının etkin kullanımının yeterliliği 
konusunda 

      

19.Bölüm bilgisayar laboratuvarının öğrenci kapasitesi yeterliliği 
konusunda 

     



20.Bölümde aldığınız İstatistik bilgisini gerçek yaşamda 
kullanabilme yeterliliği konusunda 

     

21.Bölümde almakta olduğunuz eğitim ve öğretimi, bölüme 
girişteki beklentilerinizi karşılama yeterliliği konusunda 

     

22. Bölüm haftalık ders programı ve ders saatlerinin uygunluğu 
konusunda yeterliliği  

     

23. Diğer üniversitelerdeki aynı bölümlerin eğitim ve öğretimine 
göre bölümünüzün yeterliliği konusunda 

     

24.Staj yaptıysanız bu stajın eğitiminize ne derecede katkısının 
yeterliliği konusunda (Staj yapmadıysanız boş bırakınız) 

     

25.Bölümün yurt dışı eğitim olanaklarını (Erasmus v.b) 
konusunda yeterliliği  

     

26.Bölümün yurt dışı staj olanaklarının (Erasmus-staj, v.b) 
yeterliliği konusunda 

     

27.Fakülte binamızı alt yapı, donanım ve güvenlik açısından 
yeterliliği konusunda 

     

28. Fakülte yöneticilerinin öğrencilere karşı tutum ve 
yaklaşımları konusunda  

     

29. Fakülte idari personelinin  (fakülte sekreteri, teknik personel, 
v.b) öğrencilere karşı tutum ve yaklaşımları konusunda 

     

30. Fakülteniz öğrenci işleri hizmetlerinin yeterliliği konusunda      

31. Üniversite yöneticilerinin öğrencilere karşı tutum ve 
yaklaşımları konusunda 

     

32.Üniversitemizin öğrencilere yönelik sağladığı sosyal 
faaliyetlerin yeterliliği konusunda 

     

33.Üniversitemizin bilgisayar ve internet olanaklarının yeterliliği 
konusunda 

     

34.Üniversitemiz kütüphanesinin yeterliliği konusunda      

35.Kampüsdeki beslenme olanaklarını yeterliliği konusunda      

36. Üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkanlarının yeterliliği 
konusunda 

     

37.Üniversitedeki kampüs içi ulaşım olanaklarının yeterliliği 
konusunda 

     

38. Üniversitedeki sağlık hizmetlerinin yeterliliği konusunda      

39. Üniversitedeki güvenlik hizmetlerinin yeterliliği konusunda      

40.Üniversitemizin sağladığı yurtdışı eğitim olanaklarını 
yeterliliği konusunda 

     

 
 


