ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜTERCĠM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ – 2015-2016 BAHAR DÖNEMĠ
ÖĞRENCĠ MEMNUNĠYET ANKETĠ
(1. ve 4. Sınıf Öğrencilerine Uygulanmak Üzere)
Bu anket, Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin memnuniyet
durumunun saptanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç
duyulmaktadır. Anketlerden elde edilen bilgiler, Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık
Bölümü FEDEK çalışmasında kullanılacaktır. Bu nedenle, adınızı belirtmenize gerek yoktur.
Ankete vereceğiniz yanıtlar bölümümüzün gelişimine katkıda bulunacaktır. Zaman ayırıp anketi
doldurduğunuz için teşekkür ederiz.
Mütercim Tercümanlık Bölümü
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ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM
Bölüm yönetimi öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır.
İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.
Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak
sağlanmaktadır.
Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır.
Akademik danışmanlar öğrencilere gerekli zamanı ayırmaktadır.
Belirlenen danışmanlık saatlerinde akademik danışmanlarla
görüşülebilmektedir.
Danışmanlar öğrencilerin akademik gelişimini izlemektedir.
FĠZĠKSEL ALTYAPI VE ĠMKÂNLAR
Öğrencilere sunulan bilgisayar olanakları yeterlidir
Öğrencilere sunulan simultane çeviri kabin donanımları yeterlidir.
Eğitim ve akademik konularda teknoloji (SİS, moodle, akıllı tahta,
vb.) etkin ve verimli olarak kullanılmaktadır.
Bölümün web sayfasında duyurular ve etkinlikler düzenli olarak
güncellenmektedir.
Derslikler temizdir.
Dersliklerin aydınlatılması yeterlidir.
Dersliklerin ısınması yeterlidir.
Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır.
Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur.

1.Hiç katılmıyorum

2.Katılımıyorum

3.Çekimserim

4. Katılıyorum

Program türünüz: ( ) Lisans)
( ) Yüksek lisans
Programınız (Lisansüstü için):
Cinsiyetiniz:
( ) Kadın
( ) Erkek
YaĢınız :
Sınıfınız (Ön lisans /Lisans için) :
5.Tamamen katılıyorum
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EĞĠTĠM VE KARĠYER GELĠġTĠRME
Üniversitede çeşitli ilgi ve yeteneklere uygun kulüp etkinlikleri
bulunmaktadır.
Üniversitede sunulan sanat etkinlikleri yeterlidir.
Üniversitede sunulan kültürel etkinlikler yeterlidir.
Üniversitede sunulan sportif etkinlikler yeterlidir.
Üniversitede sunulan sağlık hizmetleri yeterlidir.
Bölüm dersleri öğrencileri çalışma hayatına hazırlamaktadır.
Bölüm müfredatındaki zorunlu ve seçmeli ders sayıları oranı
yeterlidir.
Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak( projeksiyon cihazı, işitsel
ve görsel materyal vb.) kullanılmaktadır.
Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir.
Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir.
Dersler dönem başında ilan edilen izlenceye göre işlenmektedir.
Bölümümüz teknolojik yeniliklere uyum sağlamaktadır.
Bölüm içinde yapılan konferans, panel ve seminerler verilen derslere
katkı sağlamaktadır.
Bölüm içinde yapılan konferans, panel ve seminerler kişisel ve
mesleki gelişime katkı sağlamaktadır.
Bölüm iş dünyasının daha yakından tanıtılmasına yönelik çeşitli
imkânlar sağlamaktadır (kariyer günleri, staj, davetli konuşmacı,
atölye çalışması, vb.).
Bölüm öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimleri için yurtdışı eğitim
ve staj imkânları sunmaktadır.

1.Hiç katılmıyorum

2.Katılımıyorum

3.Çekimserim

4. Katılıyorum

5.Tamamen katılıyorum
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