Başkent Üniversitesi
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü
ÖĞRENCİ ANKETİ
Bu anket, Üniversitemizde yapılacak olan iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında, görüşlerinizi
almak amacı ile uygulanmaktadır. İçtenlikli yanıtlarınız, önemli ölçüde yol gösterici olacaktır. Her bir
maddeyi yanıtlamanız büyük önem taşımaktadır.
İlginiz ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Anketi Doldurma Tarihi: …/…./…

BİRİNCİ BÖLÜM
ANKETİ DOLDURANIN
Cinsiyeti:

ٱKadın

ٱErkek

Kayıtlı Olduğu Bölüm/Program:

Doğum Tarihi: 19.....
...................................................................………………..................................................................................................................

Kayıtlı Olduğu Bölüm/Programa Giriş Biçimi: ٱÖğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)

ٱYabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)
ٱDikey Geçiş
ٱKurumlararası Yatay Geçiş
ٱÜniversite İçi Geçiş
Başkent Üniversitesine Giriş Tarihi (Yıl olarak belirtiniz):

..........

Başka Bir Üniversitede Öğrenim Görme Durumu: ٱGörmedim

ٱGördüm ...................................................................................
(Üniversiteyi belirtiniz)

Ankara’daki İkametgah Durumu:

ٱAilesinin Yanında
ٱEvde
ٱBaşkent Üniversitesi Yurdunda
ٱBaşka Bir Yurtta (Belirtiniz):....................................................................................................................
ٱDiğer(Belirtiniz):....................................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bölümünüzde verilen derslerin içerik olarak doyuruculuğundan
Verilen derslerin sizi mesleğe hazırlama düzeyinden
Verilen derslerin bilgi ve beceri edindirme düzeyinden
Teorik bilgileri uygulama olanaklarından
Derslerin hafta içinde dağılımından
Derslerin yıl içinde başlayış ve bitiş tarihlerinden
Tatil günlerinin düzenlenmesinden
Kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinden
Öğretim elemanlarının konusuna hakimiyet düzeyinden
Öğretim elemanlarının size karşı tutumlarından
Öğretim elemanlarının ders işleme biçiminden
Öğretim elemanlarının derse katılımınızı sağlama düzeyinden
Öğretim elemanlarıyla ders dışında iletişim kurabilme olanaklarından
Öğretim elemanlarının başarınızı ölçme biçiminden

1

Çok
memmunum

Memnunum

Kararsızım

Memnun
değilim

Aşağıdaki maddelerden her biri ile ilgili olarak Başkent Üniversitesi için sizce
en uygun olanı ifade eden sütunun altındaki kutucuğun içine çarpı (X) işareti
koyunuz.

Hiç memnun
değilim

İKİNCİ BÖLÜM
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Akademik danışmanınızla rahatça iletişim kurabilme düzeyinden
Danışmanınızın sizi bilgilendirme düzeyinden
Danışmanınızın sizi doğru biçimde yönlendirme düzeyinden
Bilgisayar kullanma olanaklarından
İnternet kullanma olanaklarından
Uygulamalı eğitim (laboratuvar, restaurant vb.) olanaklarından
Fotokopi hizmetlerinden
Kütüphanede, bölümünüzle ilgili kitapların yeterliliğinden
Kütüphanedeki dergilerin yeterliliğinden
Kütüphanenin kitap ödünç verme hizmetinden
Kütüphanedeki fotokopi hizmetinden
Kütüphanedeki bilgisayar olanaklarından
Kütüphane personelinin size karşı tutumlarından
Öğrenci işlerinin sunduğu hizmetlerden
Öğrenci işlerindeki personelin size karşı tutumlarından
Kampusta sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinden
İhtiyaç duyduğunuzda, sağlık hizmetlerine ulaşabilme olanaklarından
Sağlık hizmeti sunan personelin size karşı tutumlarından
Kampusta sunulan diş tedavi hizmetinden
Kampusta sunulan psikolojik danışmanlık hizmetinden
İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönlendirme Merkezinin sunduğu hizmetlerden
Kafeterya/kantinlerde sunulan yiyeceklerin kalitesinden
Yiyecek-içecek fiyatlarından
Yiyeceklerin çeşitliliğinden
Kafeterya/kantinlerin temizliğinden
Kafeterya/kantin personelinin size karşı tutumlarından
Servis otobüslerinin güzergahlarından
Servis otobüslerinin semtlere dağılımından
Servis otobüslerinin kalkış saatlerinden
Servis otobüslerinin kalitesinden
Servis otobüslerindeki personelin size karşı tutumlarından
Üniversitede sunulan kültürel (eğlence, gezi vb.) etkinlik olanaklarından
Spor yapma olanaklarından
Konferans, seminer, tartışma gibi bilimsel toplantı olanaklarından
Kol faaliyetleri için sağlanan olanaklardan
Kampusun çevre düzenlemesinden
Otopark yeri olanaklarından
Kampustaki güvenlik koşullarından
Kampus içi yollardan
Kampusun spor, gezi alanı gibi sosyal etkinlik mekanlarından
Üniversitenin öğretim dilinin Türkçe olmasından
Üniversitenin yabancı dil öğrenme olanaklarından
Sağlanan öğretim bursu olanaklarından
Üniversitenin, dışarıdaki insanların gözündeki imajından
59. “Başkent Üniversitesi öğrencisi” olmaktan
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Çok
memmunum

Memnunum

Kararsızım

Memnun
değilim

Hiç memnun
değilim

İkinci bölümün devamı

60. Sizce Türkiye’nin en iyi beş üniversitesi hangisidir? Sırasıyla yazınız.
(1) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(3) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(4) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(5) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
61. Başkent Üniversitesinin size göre en önemli üç sorununu önem sırasına göre yazınız.
(1) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(3)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

62.
63.
64.
65.
66.
67.

Çok
memmunum

Memnunum

Kararsızım

Memnun
değilim

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdu ile ilgili aşağıdaki maddelerden her biri için
size en uygun gelen cevabı ifade eden sütunun altındaki kutucuğun içine çarpı (X)
işareti koyunuz.

Hiç memnun
değilim

(Bu bölüm, yalnız Başkent Üniversitesi Yurdunda kalan öğrenciler tarafından doldurulacaktır)

Yurdun fiziki koşullarından (mimari, aydınlatma, ısınma vb.)
Yurdun temizliğinden
Kaldığınız odanın yerleşim düzeninden
Yurdun açılış ve kapanış saatlerinden
Yurttaki güvenlik hizmetlerinden
Yurt personelinin size karşı tutumlarından

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yukarıda değinilmeyen veya sizin vurgulamak istediğiniz sorunlara ilişkin görüş ve önerilerinizi yazınız. (Aşağıda
ayrılan yer yetmediği takdirde, sayfanın arkasını kullanabilirsiniz)

a)

b)

c)
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