
Erciyes Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 38039 Melikgazi-KAYSERĠ  
 

Sevgili Öğrenciler,  
Bu anketin amacı eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli bir biçimde geliştirmek için görüşlerinizden yararlanmaktır. 

Yaptığınız stajı  aşağıdaki ölçülere göre değerlendirmeniz istenmektedir. Değerlendirmenizin kendi kişisel gözlem ve 

algılarınıza dayanıyor olması bu verilerin geçerliliği ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Buradaki sorulara verdiğiniz 

cevaplar sizin stajınızın değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle değerlendirmeniz esnasında duygusal 

olmayınız ve arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmayınız.  
 

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu 

 

ÖĞRENCĠNĠN 

Bölümü : Makine Mühendisliği              Staj türü :         I.Staj             II.Staj                                                 

Sınıfı:     2.        3.        4.        5.                      Öğretim Türü : � I.Öğretim      � II.Öğretim                                    

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO):   
�4.00–3.50     �3.49–3.00          �2.99–2.50       �2.49–2.00       �1.99–1.80       �1.79 ve altı 

Ġġ YERĠNĠN ADI-ADRESĠ:  

 

ÖĞRENCĠYE SORULAN ANKET SORULARI 
1.Hangi grup stajını yaptınız? 

A.1. staj     B. 2.staj  

2.Yapılan stajın eğitiminize katkısı nedir? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

3.Programa uygun staj yapılabildi mi? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

4.Ġmalat yöntemleri hakkında ne oranda bilgi sahibi oldunuz? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

5.Fabrika organizasyonu ve yönetim planlama hakkında ne oranda bilgi sahibi oldunuz? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

6.Üzerinde çalıĢılan projelere aktif olarak katılabildiniz mi? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

7.Staj sırasında teorik bilgilerinizi ne oranda kullanabildiniz. 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

8.Kalite kontrol ve bakım tekniği konularında fikir sahibi olabildiniz mi? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

9.Mezuniyet sonrası staj yaptığınız iĢletmede görev yapmayı ister misiniz? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

10. Yapılan bu tür bir stajın öğrenciye ve firmaya yararlı olması bakımından süresi ne olmalıdır? 

A.4 hafta           B.6 hafta                 C.8 hafta  

11.ĠĢ yerinde iĢ güvenliği ve  eğitimi var mı ? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

12.Yaptığınız staj size amaç ve vizyon belirleme konusunda yardımcı oldu mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

13.ĠĢ yeri stajını yaptığın süre boyunca çok iyi bir eğitim programı düzenledi mi? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

14.Mühendislik bilgilerini uygulama fırsatı buldun mu?. Yaptığınız staj size matematik, fen ve mühendislik 

bilgilerini kullanma becerisi kazandırdı mı?. 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

 

                             Tarih:    /   / 

 ĠġYERĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ 
 (Öğrenci tarafından staj sonunda doldurulacak ve staj defteri ile beraber teslim edilecektir.) 
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15.ĠĢ yerinde staj yaptığın süre boyunca deney yapabilme ve elde edilen sonuçları değerlendirme fırsatı buldun mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

16.Takım üyesi olarak çalıĢma yeteneğini geliĢtirmede faydalı oldu mu? Yaptığınız staj size çok disiplinli takım 

çalıĢması yürütme becerisi kazandırdı mı? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

17.Mühendislik uygulamalarında kullanılan geliĢmiĢ alet ve ekipmanları kullanma fırsatı buldun mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

18.Yaptığınız staj size eğitim gördüğünüz mühendislik alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip 

yorumlama becerisi kazandırdı mı? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

19.Profesyonel bir çalıĢma ortamında sözlü ve yazılı iletiĢim kurma becerinin geliĢmesinde faydalı oldu mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

20.Yaptığınız staj sizin mühendislik çözümlerinin küresel, çevresel ve toplumsal seviyedeki etkilerini kavramanıza 

yardımcı oldu mu?. 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

21.Mesleğin ile ilgili eğilimleri anlamana, gözlemlemene ve eksik olduğun noktaları tespit edebilmene faydalı oldu 

mu?  

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

22.ĠĢ yeri  stajını yaptığın süre boyunca bazı imkanlar (servis, maaĢ, yemek...) sağladı mı? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

23.Yeni fikirler ve/veya ürünler geliĢtirme bakımından faydalı oldu mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

24.HiyerarĢik yapıya sahip bir kurum içerisinde deneyim kazanmana faydalı oldu mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

25.Yaptığınız staj size mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrama bilinci verdi mi? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

26.Yaptığınız staj size mühendislik problemlerini belirleme, ifade etme ve çözme becerisi kazandırdı mı? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

27.Yaptığınız staj hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamanıza yardımcı olmuĢ ve size hayat boyu öğrenme  

yeteneği kazandırdı mı?.  

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

28.Yaptığınız staj size güncel konular hakkında bilgi kazandırmıĢtır?. 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

29.Yaptığınız staj size eğitim aldığınız mühendislik uygulamaları için gerekli teknik ve modern mühendislik 

araçlarını kullanma becerisi kazandırdı mı?. 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

30.Yaptığınız staj size amaçlar ve yön belirleme konusunda yardımcı oldu mu?. 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

31.Üstlendiğin görevler ve sorumluluklar vasıtasıyla zamanını etkin bir Ģekilde nasıl planlaman ve kullanman 

gerektiği konusunda faydalı oldu mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

32.Yaptığınız staj zayıf olduğunuz alanları görme ve bu konudaki eksikliklerinizi tamamlamanızı sağladı mı?  

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

33.Staj yaptığın süre boyunca bir sistemin tasarlanmasına katkıda bulundun mu? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  

34.Yaptığınız staj süresince bulunduğunuz iĢyerinde yeterli ilgiyi gördünüz? 

A.Mükemmel   B.İyi   C.Yeterli   D.Zayıf   E.Bilmiyorum  
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 (Öğrenci tarafından staj sonunda doldurulacak ve staj defteri ile beraber teslim edilecektir.) 

 
 

 

 

 
 

  

 


