STAJYER ÖĞRENCĠNĠN ĠġYERĠNĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ
Kısım 1. Stajyer Öğrenci Bilgileri
Adınız ve Soyadınız :

Öğrenci Numaranız :
Telefon Numaranız:

E-Posta Adresiniz :
Programı :

I. Öğretim

II. Öğretim

Kısım 2. Staj ĠĢyeri Bilgileri
Sorumlu
Mühendisin
Adı ve Soyadı

İşletmenin Adı

İşletmenin Adresi

İşletmenin

Tel :

Fax :

Web Adresi :

Kısım 3. ĠĢyerinin Sağladığı Olanakların Değerlendirilmesi
İşyerinizle ilgili olarak lütfen aşağıdakileri cevaplandırınız.
1.

Staj yaptığınız kurum veya kuruluşta sizinle bir teknisyen/mühendis veya yetkili sürekli
ilgilendi mi?

Evet

Hayır

2.

Stajınızı staj esaslarına uygun olarak sürdürüp tamamlayabildiniz mi?

Evet

Hayır

Evet

Hayır

3.

Staj yaptığınız kurum veya kuruluş tarafından size bir ücret ödendi mi?

4.

Staj yaptığınız kurum veya kuruluş size yemek olanağı sağladı mı?

Evet

Hayır

5.

Staj yaptığınız kurum veya kuruluş ulaşım olanağı sağladı mı?

Evet

Hayır

6.

Staj yaptığınız kurum veya kuruluşun misafirhanesi var mı?

Evet

Hayır

7.

İhtiyaç duyduğunuzda kurum veya kuruluş misafirhanesinde kalma olanağı sağladı mı?

Evet

Hayır

8.

Staj esnasında işyeri yetkilileri ile etkili iletişim kurabildiniz mi?

Evet

Hayır

9.

Mezun olduktan sonra bu işyerinde çalışmak ister misiniz?

Evet

Hayır

Evet

Hayır

10. Bu işletmeyi bölümünüz öğrencilerine staj işyeri olarak tavsiye eder misiniz?

NOT: Lütfen değerlendirmelerinizi doğru bir geri dönüşüm olabilmesi amacıyla objektif olarak yapınız.

Kısım 4. Yapılan Stajın Öğrenciye Katkısının Değerlendirilmesi
Lütfen, 1 en zayıf, 5 en kuvvetli olmak üzere aşağıdaki ifadelere katılım derecenizi
işaretleyiniz.

İşyerinin Mesleki Niteliklerime Katkısı
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1. Geleceğimle ilgili amaç ve hedeflerimi belirlememde katkı sağladı.
2. Planlı çalışma, zamanı etkin şekilde kullanabilme ve mesleki gelişimini planlayabilme
becerisi kazandırdı.
3. Pratik bilgimi artırdı.
4. Teorik bilgilerimi pratikte kullanma fırsatı sağladı.
5. Proje planlaması yapmak ve detay belirleyebilme becerisi kazandırdı.
6. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırdı.
7. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
kazandırdı.

İşyerinin Kişisel Yeteneklerime Katkısı
1. Mesleğini severek ve inanarak yapma becerisi kazandırdı.
2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırdı.
3. Zayıf olduğum alanların farkında olmamı sağladı.
4. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırdı.
5. Mesleki özgüven kazandırdı.
6. Görüşlerimi ve bilgimi, sözlü ve yazılı aktarabilme yeteneğime katkı sağladı.
7. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi kazandırdı.
8. Etkin iletişim kurma becerisi kazandırdı.

Kısım 5. Staj süresi boyunca karĢılaĢtığınız önemli bir sorun varsa belirtiniz

NOT: Lütfen değerlendirmelerinizi doğru bir geri dönüşüm olabilmesi amacıyla objektif olarak yapınız.

