EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ESKİ MEZUNLAR ANKETİ

TARİH :

Sevgili Mezunlarımız,
Bu anket, bölümümüzde çağdaş bir eğitiminin verilebilmesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların bir parçasını
oluşturmaktadır. Bu kapsamda siz mezunlarımızın görüşlerine ve değerlendirmelerine gereksinim duyulmaktadır. Lütfen, aşağıdaki
anketi doldurarak Bölümümüze ulaştırınız. Katkılarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER
Adınız ve Soyadınız
Bölüme Giriş ve Mezuniyet Yıllarınız
İlk İşe Başlama Yılınız
Şimdiye Kadar Çalıştığınız Firma/Kurum Sayısı
Halen Çalıştığınız Firmanın/Kurumun Adı
Çalışma Alanınız
İşyerindeki Konumunuz
Lisansüstü Eğitiminiz
Yazışma Adresiniz:
E-posta:
Telefon: (

Yok  Yüksek Lisans ……………………Üniversitesi
 Doktora ………………………….. Üniversitesi

GSM:
)

Faks: (

1. İşyerinizde toplam kaç kişi çalışıyor?

)

__________

2. İşyerinizde toplam kaç mühendis çalışıyor? __________
3. Şu andaki işinizden memnun musunuz?
Memnunum
Çok memnunum
Memnun değilim
4. Mezuniyetinizden sonra mesleğinizle ilgili kurs, seminer veya herhangi bir eğitim aldınız mı?
Aldıysanız diğer seçeneğinde belirtiniz.
Almadım
Diğer:
5. Mezuniyetinizden sonra mesleğinizle ilgili ulusal/uluslar arası kongre/sempozyum/fuar gibi etkinliklere
katıldınız mı? Katıldıysanız diğer seçeneğinde belirtiniz.
Katılmadım
Diğer:
6. Mesleğiniz ile ilgili yayınları takip ediyor musunuz? Ediyorsanız ilgili yayınları diğer seçeneğinde
belirtiniz.
Etmiyorum
Diğer:
7. Mesleğinizle ilgili yurtiçi ve yurtdışı herhangi bir kuruluşa üye misiniz? Üye iseniz diğer seçeneğinde
belirtiniz.
Üye değilim
Diğer:
8. Diğer mezunlarla iletişim içinde misiniz?
Evet
Hayır
9. Bölümdeki etkinliklere (tanıtım, kurs, seminer, toplantı, kariyer günleri vb.) katılmak ister misiniz?
Evet
Hayır
10. Sizce bölüm-mezun ilişkilerinin geliştirilebilmesi için neler yapılmalıdır?
Bölüm içinde yıllık toplantılar düzenlenmeli
Aynı yıl mezunlarının belirli periyotlarla bir araya gelmesinin sağlanması
Hafta sonu aktiviteleri
Diğer:
11. Yeni üniversiteye girecek gençlere Bölümümüzü tavsiye ediyor musunuz? Etmiyor iseniz nedenini diğer
seçeneğinde belirtiniz.
Ediyorum
Diğer:
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR
Tel: (232) 311 4401; e-posta: deri@mail.ege.edu.tr; Web: http://www.deri.ege.edu.tr

DEĞERLENDİRME
En uygun kutuya (X)
işareti koyunuz

BÖLÜM 2: ALMIŞ OLDUĞUNUZ LİSANS EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL
DEĞERLENDİRME
5: Kesinlikle katılırım, 4: Katılırım, 3: Kısmen Katılırım, 2: Katılmam, 1: Kesinlikle katılmam, 0:
Fikrim yok (Yorum yapmakta zorlanıyorum)
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1. E.Ü.M.F. Deri Mühendisliği Bölümü’nde aldığım eğitimin bugünkü kariyerime
katkısı olmuştur.
2. Lisans eğitimimin mevcut işimle ilgisi vardır.
3. E.Ü.M.F. Deri Mühendisliği’nde eğitim yapmayı genç kuşaklara öneririm.
4. E.Ü.M.F. Deri Mühendisliği Bölümü’nün eğitim programı günceldir.
5. Bölümün akademik kadrosu eğitimin yürütülmesi açısından yeterlidir.

6. Bölümün laboratuvarları ve alt yapısı çağdaş bir mühendislik eğitimi için yeterlidir.
7. Bölümün mezunlarla olan ilişkileri ve iletişimi yeterlidir.
8. Deri Mühendisliği Bölümünde almış olduğunuz uygulama derslerinin iş yerindeki görevinize ne derece katkısı
olduğunu düşünüyorsunuz
Çok
Orta
Az
9. Yaptığınız stajların iş yerindeki görevinize ne derece katkısı olduğunu düşünüyorsunuz?
Çok
Orta
Az
10. Sizce Deri Mühendisliği Bölümü mezunlarının en kuvvetli yönü nedir?
11. Sizce Deri Mühendisliği Bölümü mezunlarının en zayıf yönü nedir?

BÖLÜM 3: ALMIŞ OLDUĞUNUZ LİSANS EĞİTİMİNİN SİZE KAZANDIRMIŞ
OLDUĞU NİTELİKLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME
5: Kesinlikle katılırım, 4: Katılırım, 3: Kısmen Katılırım, 2: Katılmam, 1: Kesinlikle katılmam,
0: Fikrim yok (Yorum yapmakta zorlanıyorum)

DEĞERLENDİRME
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1. Matematik, fen bilimleri ve Deri Mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında
yeterli bilgi birikimi kazandım.
2. Deri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptayabilme, tanımlayabilme ve
yorumlayabilme becerisi kazandım.
3. Deri Mühendisliğine özgü bir süreci, ürünü, denemeyi ya da projeyi gerçekçi kısıtlar
ve koşullar altında tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
becerisi kazandım.
4. Deri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve
çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanabilme
yetisi kazandım.
5. Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin
kullanabilme becerisi kazandım.
6. Bireysel ve disiplin içi ya da çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi kazandım.
7. Etkin rapor yazabilme ve raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve
anlaşılır talimat alma ve verme becerisi kazandım.
8. Ulusal ve uluslararası sözlü/yazılı iletişim kurabilme becerisi kazandım.
9. Mesleki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma
hakkında bilgi sahibi oldum, yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci kazandım.
10. Mesleki ve etik sorumluluk ile etik ilkelerine uygun davranabilme bilinci kazandım.
11. Deri bilimi, deri teknolojisi, deri ürünleri ile Deri Mühendisliği alanında kullanılan
standartlar hakkında bilgi sahibi oldum.
12. Deri Mühendisliği problemlerinin çözümünde; çevre, sağlık, verimlilik, kalite,
ekonomi, hukuksal sonuçlar ve güvenlik gibi evrensel boyuttaki konulara karşı
farkındalık ve çözümleri uygulayabilme becerisi kazandım.
13. Yönetsel beceriler kazandım. (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite
bilinci, verimlilik vb).
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR
Tel: (232) 311 4401; e-posta: deri@mail.ege.edu.tr; Web: http://www.deri.ege.edu.tr
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Eklemek İstediğiniz Diğer Öneri ve Düşünceleriniz:

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR
Tel: (232) 311 4401; e-posta: deri@mail.ege.edu.tr; Web: http://www.deri.ege.edu.tr

