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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ  

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

EĞİTİM SÜRECİ DEĞERLENDİRME ANKETİ 

 

 

Anket formuna vereceğiniz cevaplar, ders programlarımızı iyileştirmede bağımsız bir 

denetim sağlamak ve eşdeğerlik belgesi alacağımız, uluslararası bir kuruluş olan Mühendislik ve 

Teknoloji Akreditasyon Komisyonu ABET değerlendirmelerinde kullanılacaktır.  

 

 

1. U.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümüne gelmekle doğru bir seçim yapmış olduğunuzu 

düşünüyor musunuz? 

a. Evet   b.Hayır   c. Fikrim yok 

 

2. Öğreniminiz süresince danışmanınızın sizinle yeterince ilgilendiğini düşünüyor musunuz? 

a) Çok iyi  b) İyi  c) Orta  d) Yetersiz e) Fikrim yok 

 

3. Danışmanınız olan öğretim üyesiyle ne sıklıkla görüşüyorsunuz? 

a) Her hafta b) İki haftada bir c) Ayda bir      d) Nadiren e) Hiç 

 

4. Öğrenci işlerinin,  karşılaştığınız sorunlarda yeterince yardımcı olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

a) Çok iyi b) İyi  c) Orta d) Yetersiz   e) Fikrim yok 

 

5. Öğretim üye ve yardımcılarınızla karşılıklı iletişim kurmada sıkıntı çekiyor musunuz? 

a.) Evet   b.)Hayır   c.) Fikrim yok 

 

6. Şu ana kadarki eğitiminiz süresince bölümünüzün ve yönetim kadrolarının gereksinim 

duyduğunuzda size yeterli desteği verdiğini, sorunlarınızla ilgilendiğini düşünüyor musunuz? 

a.) Evet   b.)Hayır   c.) Fikrim yok 

 

7. Üniversite/ Bölümün düzenlediği eğitsel, kültürel ve sportif  etkinliklere (seminer, 

konferans, sempozyum vb.) katılıyor musunuz? 

a.) Evet  b.) Hayır   

 

8.Üniversitenin kütüphane olanaklarını yeterli buluyor musunuz? 

 a) Evet b) Hayır 

 

9. Üniversite kütüphanesinin olanaklarından ve online veri tabanlarından yararlanıyor 

musunuz? 
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 a) Evet b)Hayır 

 

10. Size sunulan bilgisayar kullanma olanaklarından memnun musunuz? 

a.)Evet   b.)Hayır   c.) Fikrim yok 

 

11.Öğrenci kulüplerine üye misiniz? Hangileri? Etkinlik ve görevleriniz nelerdir? 

 

 

 

 

 

12. Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetinin üniversitede hangi düzeyde verildiğini 

düşünüyorsunuz? 

a) Çok iyi   b) İyi   c) Orta 

d) Yetersiz   e) Fikrim yok 

 

13. Eğitiminizi tamamladıktan sonra hangi alanda çalışmayı düşünüyorsunuz? 

a.Ar-Ge, Laboratuvar    b.Üretim              c. Üniversite          d. Yönetim,         e. Kamu                   

f. Kalite Güvence             g. Pazarlama               h. Diğer .......................................... 

 

14. İlave etmek istediğiniz bir konu varsa belirtiniz………… 


