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KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

Aşağıda yer alan ifadelerin her birini değerlendiriniz.  

KATILIM DERECENİZ: 

(1) Katılmıyorum 

(2) Kararsızım 

(3) Katılıyorum 

 

 KURAMSAL DERS  Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

1.  Derslere ayrılan süre yeterliydi.    

2.  Derslerin anlatımı açık ve anlaşılırdı.    

3.  Derslerin içeriği yeterliydi.    

4.  Konular birbirini tamamlar nitelikteydi.    

5.  Derslerde farklı eğitim teknikleri kullanıldı (vaka 
çalışması, beyin fırtınası, rol play, simülasyon vb) 

   

6.  Derslere aktif olarak katılma olanağı buldum    

7.  Ders planı dönem başında öğrencilere verildi.    

8.  Ders sırasında ve sonrasında tartışma için yeterli 
vakit ayrıldı. 

   

9.  Ders kitapları ve kaynakları yeterliydi.    

10.  Sağlık hukuku ve mevzuatı konuları mesleki 
gelişimime önemli katkıda bulundu. 

   

DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI/ELEMANLARI  

 Öğretim elemanı kendine ayrılan sürede dersine 
başladı ve bitirdi 

   

 Öğretim elemanı dersin amaç ve hedeflerini açıkladı    

 Öğretim elemanı dersin amaç ve hedeflerine uygun 
ders anlattı  

   

 Öğretim elemanı ders konularını örnek vaka ve 
olaylarla ilişkilendirdi. 

   

 Öğretim elemanı dersin işlenişinde farklı sunum 
teknikleri kullandı (video, rol-play vb.) 

   

 Öğretim elemanı ders süresince derse olan  ilgiyi 
sürdürebildi. 

   

 Öğretim elemanlarına ders saati dışında da 
ulaşılabildi. 

   

 SINAV/ ÖDEV/SEMİNER DEĞERLENDİRİLMESİ  

 Sınav ortamı sınava uygun şekilde düzenlenmişti    

 Sınav/ Ödev/Seminer derste öğrendiklerimizi kapsar 
nitelikteydi 

   

 Sınav soruları açık ve anlaşılırdı    

 Sınav/ Ödev/Seminer  için verilen süre yeterliydi.    

 Sınavlardan sonra sınav sonucu ve cevaplar ile ilgili 
geri bildirim yapıldı 

   

 Sınavlar güvenli bir ortamda(kopya  vb) yapıldı    

LABORATUVAR  

 Laboratuvar ortamının ısısı, aydınlatması ve düzeni 
uygundu. 

   

 Laboratuvar uygulamalarında teknolojiye uygun 
donanım(maket) ve yeterli araç/gereç vardı. 

     

 Laboratuvar uygulamaları için süre yeterliydi.    

 Dersin hedefine yönelik becerileri uygulayabildim.    
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 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

 Boş zamanlarımda uygulama yapabilmeme fırsat 
verildi. 

   

 Öğrencilere lab uygulamalarında gelişmelerine 
katkıda bulunacak geri bildirimler verildi. 

   

 Laboratuvar çalışmalarının, derse bağlı 
uygulamaya katkısı oldu. 

   

DERSE BAĞLI UYGULAMA 

 Derse bağlı uygulama planı vardı ve buna uyum 
gösterildi 

   

 Derse bağlı uygulama için  ayrılan süre yeterliydi.    

 Derslerde öğrendiğim teorik bilgi ile  derse bağlı 
uygulama arasında ilişki kurabildim. 

   

 Derse bağlı uygulamalarda eğitim aktiviteleri ( vaka 
analizi, hasta bakımı vb) öğrenim hedefleri ile 
uyumlu idi. 

   

 Derse bağlı uygulama bana mesleki özgüven 
kazandırdı 

   

 Derse bağlı uygulamada gece vardiyasında çalışma 
becerilerime katkı sağladı. 

   

 Farklı sağlık kurumlarının işleyiş ve özelliklerini 
öğrendim. 

   

 Derse bağlı uygulama,sağlıklı/hasta birey-yakınları 
ve sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurma becerisi 
kazandırdı. 

   

 Derse bağlı uygulama mesleki ve etik sorumluluk 
bilinci kazanmamı sağladı. 

   

 Derse bağlı uygulamada gereksiz işlemler/ işler 
yaptırıldı. 

   

 Uygulama alanı teorik bilgilerimi kullanma ve 
geliştirmeme katkı sağladı. 

   

 Uygulama alanı psikomotor becerilerimi 
geliştirmeme katkı sağladı. 

   

 Seminer/ vaka tartışması için ayrılan süre yeterliydi.    

 Seminer/ vaka tartışması  kuramsal ve uygulama 
becerilerime katkı sağladı. 

   

 Derse bağlı uygulama 
ekip çalışması becerisi kazandırdı. 

   

 Derse bağlı uygulama sağlık  yönetimi konularında 
mesleki gelişimime katkı sağladı 

   

 Derse bağlı uygulamalarda değerlendirmeler 
objektifti. 

   

 Derse bağlı uygulama süresince öğretim 
elemanlarına ulaşabilme olanağı buldum. 

   

 Derse bağlı uygulamalarda herkese eşit olanak 
sağlandı 

   

 Derse bağlı uygulama ortamı; 

 Hasta bakımı için yeterli araç gereç vardı.    

 Öğrenci başına düşen hasta sayısı yeterliydi.    

 Seminer odası vardı/Vaka tartışması için uygun 
ortam sağlandı. 

   

 Derse bağlı uygulama yeri dersin hedefleri ile 
uyumluydu. 

   

 Uygulama ortamı fiziksel özellikler açısından 
güvenliydi. 

   

 Dinlenebilecek uygun ortam vardı.    

 Yemek yeme ortamı bulabildim    

 Tuvalet gereksinimi için uygun ortam vardı    

 Üniformamı giyebileceğim uygun ortam bulabildim.    
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