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1. Bulgular 

 

1.1. Akademisyen Görüş Anketi  

2022-2023 dönemi değerlendirme anketimize bölümümüzde görevli 8 akademisyenimiz 

katılmıştır. Katılımcıların %71’i erkek akademisyenlerden oluşurken %29’u kadın 

akademisyenlerdir. Katılımcıların hizmet süreleri 3 yıl ile 12 yıl arasında değişmektedir. 

Katılımcıların yaşı ise 23 ile 58 arasındadır.   

Ankete katılan akademisyenlerimizin bölümün işleyişi ve derslerle ilgili olumlu 

yaklaşımlarının olduğu bulgular şu şekilde sıralanmıştır: 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, meslek hayatlarında gerekli olacak 

teorik alan bilgisini sağlıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, meslek hayatlarında gerekli olacak 

uygulamalı alan bilgisini sağlıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, problem çözme becerileri kazandırıyor.  

• Programda yer alan dersler öğrencilere, bilgiye ulaşma becerisini kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, zamanı etkili kullanma becerisi 

kazandırıyor. 

Ankete katılan akademisyenlerimizin olumsuz yaklaşımlarının yoğunlaştığı bulgular ise 

şu şekilde sıralanabilir: 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, yazılı olarak etkili iletişim kurabilme 

becerisini kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, liderlik becerileri kazandırıyor. 
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• Programda yer alan dersler öğrencilere, disiplinler arası çalışma becerisi 

kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, uygun staj ya da okul dışı deneyim 

ortamları sağlıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, stres yönetimi becerisini kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, girişimci olma fırsatı ve imkânı veriyor. 

Anket sorularına verilen yanıtlara göre akademisyenlerimizin olumlu veya olumsuz 

görüşlerinin bizleri net bir sonuca götürmediği bulgular ise şu şekilde ifade edilebilir: 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, sözlü olarak etkili iletişim kurabilme 

becerisini kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, yaşam boyu öğrenme becerisi 

kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, araştırma ve kendini geliştirme fırsatı 

sağlıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, iş birliği içinde çalışma becerisi 

kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, eleştirel düşünme becerisini 

kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, meslek etiği bilincini kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, sosyal değerleri kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, sosyal sorumluluk bilinci kazandırıyor. 

• Programda yer alan dersler öğrencilere, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor 

becerileri kazandırıyor. 
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Akademisyenlerimizin görüşleri dikkate alındığında bölümümüzde öğrencilerimize teorik 

ve uygulamalı alan bilgisi verme ve problem çözme, bilgiye ulaşma ve zamanı etkin kullanma 

becerileri kazandırma konusunda başarılı olduğumuz söylenebilir. Bununla birlikte 

derslerimizde öğrencilerimize liderlik, disiplinler arası çalışma, stres yönetimi ve girişimcilik 

becerileri kazandırma, uygun staj alanı ve okul dışı deneyim kazandırma konusunda geri 

kaldığımız düşünülmektedir. Akademisyenlerimizin görüşleri doğrultusunda gerekli 

iyileştirmelerin yapılmasının ve müfredat ve program çıktıları bağlamında yeniden 

düzenlemelerin hayata geçirilmesinin olumlu sonuçları olacağı kanaatindeyiz.  

 

1.2. Öğrenci Görüş Anketi 

2022-2023 dönemi değerlendirme anketimize 41 öğrencimiz katılmıştır. Bu 

öğrencilerin çoğunluğunu %28 ile dördüncü sınıf öğrencileri oluştururken en az katılım 

sağlayan grup %10 ile üçüncü sınıf öğrencileri olmuştur. Öğrencilerimizin yaş ortalaması 22.8 

olarak ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların %54’ü kız öğrencilerken, %46’sı erkek 

öğrencilerdir.  

Anket sorularımıza öğrencilerimizin verdiği yanıtlar değerlendirildiğinde 

öğrencilerimizin kısmen de olsa olumlu tutum sergilediği sonuçlar şu şekildedir: 

• Öğrenim gördüğüm program, bilimsel alanımla ile ilgili teorik bilgi ve 

pratikleri kullanabilme becerisi kazandırır. 

• Öğrenim gördüğüm program, öğretim programlarında alan dışı dersler 

almama imkân sağlar. 

• Öğrenim gördüğüm program, alanım ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, 

analiz ve yorumlama becerisi sunar. 

• Öğrenim gördüğüm program, etkin iletişim kurma becerisi kazandırır. 
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• Öğrenim gördüğüm program, yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi sunar. 

• Öğrenim gördüğüm program, hem mesleki hem de akademik açıdan etik ve 

sorumluluk bilincini kazandırır. 

• Öğrenim gördüğüm program, alanımla ilgili evrensel insan hakları, bireysel 

ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık bilincimi artırır. 

• Öğrenim gördüğüm program, alanımda yaşanılan sorunları tespit, anlama ve 

çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama 

becerisi sunar. 

• Öğrenim gördüğüm program, alanımla ilgili etik bilinci ve insani/sosyal 

değerleri kazandırır. 

• Öğrenim gördüğüm program, ulusal-uluslararası düzeyde alan bilgisine 

yönelik kaynaklara ulaşma konusunda bilinç kazandırır. 

• Öğrenim gördüğüm program, alanımla ilgili araştırma, geliştirme ve 

uygulamanın önemini kavramamı sağlar. 

Öğrencilerimize uyguladığımız ankete göre olumsuz görüşlerin yoğunlaştığı yanıtlar 

ise şu şekilde ortaya çıkmıştır:  

• Öğrenim gördüğüm program, alanım ile ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde 

kullanma becerisi kazandırır. 

• Öğrenim gördüğüm program, insan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip 

çalışması yapabilme becerisi kazandırır. 

• Öğrenim gördüğüm program, en az bir tane yabancı dilde akademik olarak 

okuma, yazma becerisi kazandırır. 
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Anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin bölüm işleyişi ve müfredat yapısı adına 

olumlu görüşlerinin daha yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerimizin 

modern bilişim teknolojisi araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi, 

iletişim yeteneği ve ekip çalışması becerisi ile en az bir yabancı dilde akademik olarak 

okuma-yazma becerisi kazandırılması konusunda bölüm adına iyileştirme yapılmasını 

bekledikleri gözlemlenmiştir.  


