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EGE ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

ÖĞRETİM ELEMANI - DERS DEĞERLENDİRME 
ANKETİ 

TARİH :  

Sevgili Öğrenciler, 
Bu anket, size sunduğumuz eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli olarak geliştirmek için değerli görüşlerinizden yararlanmak amacıyla 
hazırlanmıştır. Değerlendirmelerinizin kendi kişisel gözlem ve algılarınıza dayanması, verilerin geçerliliği ve güvenilirliği açısından çok 
önemlidir. Bu nedenle, lütfen değerlendirmeniz sırasında duygusal olmayın ve arkadaşlarınızla fikir alış verişinde bulunmayın. 
Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 

Dersin Kodu ve Adı   
Dersin Sorumlusu / Sorumluları   
Değerlendirme Yarıyılı  20...... - 20......   □ Güz Yarıyılı        □ Bahar  Yarıyılı       □  Yaz Okulu         
BU DERS, AŞAĞIDAKİ “PROGRAM ÇIKTILARI”NIN (1-13) KAZANDIRILMASINDA NE 
KADAR KATKI SAĞLAMAKTADIR? 

En uygun kutuya 
(X) işareti koyun 

0: Hiç yok,   1: Çok düşük,   2: Düşük,   3: Orta,   4: Yüksek, 5: Çok yüksek 0 1 2 3 4 5 
1. Matematik, fen bilimleri ve Deri Mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine 
sahip olabilme ve bunları alanında kullanabilme 

      

2. Deri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptayabilme, tanımlayabilme, yorumlayabilme, uygun 
modelleme ve analiz yöntemleri ile çözebilme. 

      

3. Deri Mühendisliğine özgü bir süreci, ürünü, denemeyi ya da projeyi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında 
tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme 

      

4. Deri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan 
modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanabilme. 

      

5. Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme       
6. Bireysel ve disiplin içi ya da çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.       
7. Etkin rapor yazabilme ve raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat alma ve verme 
becerisi. 

      

8. Ulusal ve uluslararası sözlü/yazılı iletişim kurabilme becerisi ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 
seviyesinde kullanabilme. 

      

9. Mesleki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma, 
yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme. 

      

10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranabilme.       
11. Deri bilimi, deri teknolojisi, deri ürünleri ile Deri Mühendisliği alanında kullanılan standartlar hakkında temel 
ve güncel bilgi sahibi olabilme. 

      

12. Deri Mühendisliği problemlerinin çözümünde; çevre, sağlık, verimlilik, kalite, ekonomi, hukuksal sonuçlar ve 
güvenlik gibi evrensel boyuttaki konulara farkındalık gösterebilme ve çözümleri uygulayabilme. 

      

13. Yönetsel beceriler gösterebilme (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb).       
 DERSİN SORUMLUSU İLE İLGİLİ OLARAK  
5: Kesinlikle katılırım,   4: Katılırım,   3: Kısmen Katılırım,   2: Katılmam, 1: Kesinlikle katılmam,  
0: Fikrim yok (Yorum yapmakta zorlanıyorum) 0 1 2 3 4 5 

1. Derse hazırlıklı gelir        

2. Dersi zamanında başlatıp bitirir       

3. Dersi öğretmekte başarılıdır        

4. Öğrencilerin fikirlerini rahatça söyleyebilmelerini ve derse katılımlarını sağlar       

5. Ders saatleri dışında, dersle ilgili olarak öğrenciye zaman ayırır        
6. Sınavları ders içeriğine uygun hazırlar       
7. Öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçme ve değerlendirmede başarılıdır       
 DERS İLE İLGİLİ OLARAK 
8. Dönem başında; dersin hedefi, içeriği ve öğrencilerden beklentiler açıklanmıştır       
9. Kullanılan / verilen kaynaklar yeterli olmuştur       
10. Ders kapsamındaki konular işlenmiştir       
11. Anlatılan konuların düzeyi uygundur       
12. Bu ders meslek gelişimim açısından gereklidir ve yararlı olmuştur       
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13. Ders içeriği ile ders süresi uyumludur       
14. Laboratuvar/uygulama konuyu öğrenmeye katkı sağlamıştır (Laboratuvar/uygulaması olmayan dersler için bu 
madde değerlendirilmeyecektir.) 

      

15. İlgili araştırma görevlisi konuların anlaşılmasına katkı sağlamıştır (Laboratuvar/uygulaması olmayan dersler 
için bu madde değerlendirilmeyecektir.) 

      

 ARASINAV, ÖDEV VEYA PROJELERLE İLGİLİ OLARAK  
16. Sorulanlar / istenenler daha sonra tartışıldı ve yanıtlandı       
17. Sorulanlar / istenenler bilgi düzeyimi ölçmekteydi        
18. Aldığım not(lar) adaletliydi        
 DERSİN SORUMLUSU VE/VEYA DERSLE İLGİLİ DİĞER GÖRÜŞLERİNİZİ AŞAĞIYA YAZABİLİRSİNİZ. 
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