AP.1.

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu?
1.Evet
2.Hayır (Anket bitmiştir)

AP.2.

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında mezun verdi mi?
1.Evet
2.Hayır (E1 e geçiniz)

C.1.
Bölümünüzdeki/Programınızdaki ders müfredatları hazırlanırken veya yeniden düzenlenirken, mezunların istihdam edilebilirliği konusunda
paydaşların görüş ve düşüncelerini almak için, aşağıdakilerin hangisini ya da hangilerini yapıyorsunuz?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz/tıklayabilirsiniz. Her satırdaki paydaş için cevap vermeyi unutmayınız.)

Paydaşlar

Uygulamamız
henüz yok

1. Kamu Sektöründen
İşverenler
2. Özel Sektörden
İşverenler
3. Meslek Kuruluşları
4. Öğrenciler
5. Mezunlar
6. Öğretim Elemanları
7. Diğer (Belirtiniz) ……
Kısıt : Bütün seçeneklere cevap verilecektir.

Çalıştay/
Çalışma
Toplantısı

Panel/Konfe
rans/Semine
r vb.

Yayınlarının
Takibi/Medya/İstihdam
Kurulları vb.

Anket

Diğer (Belirtiniz

C.2.
Bölümünüzdeki/Programınızdaki ders müfredatları hazırlanırken veya yeniden düzenlenirken, mezunların istihdam edilebilirliği konusunda
paydaşların görüş ve düşüncelerini almak için hangi sıklıkta faaliyet gerçekleştiriyorsunuz?
(Her satırda tek bir seçenek işaretleyiniz.)

Uygulamamız
henüz yok

Her
Akademik
Dönemde

Her
Akademik
Yılda

İki-üç Yılda
Bir

Üç Yıldan
daha uzun bir
sürede

Süre
bakımından
düzensiz
şekilde

1. Kamu Sektöründen İşverenler
2. Özel Sektörden İşverenler
3. Meslek Kuruluşları
4. Öğrenciler
5. Mezunlar
6. Öğretim Elemanları
7. Diğer (Belirtiniz) ………………
Kısıt : Bütün seçeneklere cevap verilecektir.

C.3.

Mezunlarınıza ait çalışma (iş) bilgilerine ulaşabiliyor musunuz?
1.Evet
2.Hayır (C10 e geçiniz)
3.Hayır (Üniversitemiz henüz mezun vermedi) (C10 e geçiniz)
Kısıt : Cevap verilecektir.

C.4.

Mezunlarınıza ait çalışma (iş) bilgilerine nasıl ulaşıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz/tıklayabilirsiniz.)
1. Yükseköğretim kurumumuzun yönetimindeki bir organ/ofis aracılığıyla Bu organın ismini belirtiniz: …………………………
2. Yükseköğretim kurumumuzun yönetiminden bağımsız bir organ/ofis aracılığıyla Bu organın ismini belirtiniz: …………………………
3. Fakülte/Y.O/M.Y.O/Enstitü/Bölüm/Program yönetimindeki bir organ/ofis aracılığıyla Bu organın ismini belirtiniz: …………………………
4. Mezunlarımızdan bizimle kişisel olarak irtibata geçenler olunca onlara ait bilgilere ulaşabiliyoruz.
5. İnternet üzerinden (mail grup, web sayfası vb.)
6. Diğer (Belirtiniz): …………………………………………….
Kısıt : Cevap verilecektir. Seçeneklerde organ isimleri girilmesi gerekmektedir.

C.5.

Mezunlarınızın çalışma (iş) bilgilerine hangi tarihten itibaren ulaşmaktasınız?
…………. yılından beri ulaşmaktayız.

Kısıt : Cevap verilecektir.
C.6.

2011 yılı mezunlarınızın % kaçı çalışmaktadır?
1. % ……… (eğer sıfır ise C10 a geçiniz)
2. Bilmiyoruz (C10 a geçiniz)
Kısıt : Cevap verilecektir.

C.7.

2011 yılı mezunlarınızın % kaçına ait çalışma (iş) bilgilerine ulaşabiliyorsunuz?
% ……… (eğer sıfır ise C10 a geçiniz)
Kısıt : Cevap verilecektir.

C.8.

Bilgilerine ulaşabildiğiniz 2011 yılı mezunlarınızın (çalışma iş bilgilerine ulaşabildiğiniz) ) % kaçı kendi mezuniyet alanında çalışmaktadır?
1. % ………
2. Bilmiyoruz
Kısıt : Cevap verilecektir.

C.9.
Bilgilerine ulaşabildiğiniz 2011 yılı mezunlarınızdan iş bulup çalışanların en düşük, en yüksek ve ortalama ellerine geçen net aylık gelirlerini
belirtiniz.
1. En Düşük Gelir (Rakamla)
: ………………… TL
2) Bilmiyoruz
1. Ortalama Gelir (Rakamla)
: ………………… TL
2) Bilmiyoruz
1. En Yüksek Gelir (Rakamla)
: ………………… TL
2) Bilmiyoruz
Kısıt : Cevap verilecektir.
C.10.

Mezunlarınızın istihdamının artması için sizce yapılması gereken en önemli beş unsuru belirtiniz.
1.
2.
3.
4.

……………..…………………………………..……….
……………..…………………………………..………
……………..…………………………………..………
……………..…………………………………..………

5. ……………..…………………………………..………
Kısıt : Cevap verilecektir. En az bir kayıt girilmesi gerekmektedir.

DİPLOMA EKİ ve KREDİ SİSTEMLERİ
E.1.

Bölümünüzün/Programınızın Program Yeterlilikleri/Çıktıları yetkili kurullarda onaylanarak web sayfanızda yayınlandı mı?
1. Bölüm/Program yeterlilikleri yetkili kurullarca onaylanarak web sayfamızda ilan edildi. Link
2. Bölüm/Program yeterlilikleri yetkili kurullarca onaylandı ancak henüz web sayfamızda ilan edilmedi.
3. Bölüm/Program yeterlilikleri hazırlandı ancak henüz yetkili kurullarca onaylanmadı.
4. Bölüm/Program yeterlilikleri henüz hazırlanma aşamasındadır. (E5 e gidiniz)
5. Bölüm/Program yeterlilikleri hazırlanması konusunda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. (E5 e gidiniz)
6. Diğer......

Kısıt : Cevap verilecektir. Linkler girilmesi gereken alanlardır.
E.2.

Bölümünüzün/Programınızın Program Yeterlilikleri/Çıktıları Programınızın dâhil olduğu Alan Yeterlilikleri ile ilişkilendirilerek web
sayfanızda yayınlandı mı?
1. Bölüm/Program yeterlilikleri alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilerek yetkili kurullarca onaylandı ve web sayfamızda ilan edildi. Link

2. Bölüm/Program yeterlilikleri alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilerek yetkili kurullarca onaylandı ancak henüz web sayfamızda ilan
edilmedi.
3. Bölüm/Program yeterlilikleri alan yeterlilikleri ile ilişkilendirildi ancak henüz yetkili kurullarca onaylanmadı.
4. Bölüm/Program yeterlilikleri alan yeterlilikleri ile ilişkilendirme henüz devam etmektedir. (E4 e gidiniz)
5. Bölüm/Program yeterlilikleri alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilme konusunda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. (E4 e
gidiniz)
6. Diğer......
Kısıt : Cevap verilecektir. Linkler girilmesi gereken alanlardır.
E.3.

Bölümünüzün/Programınızın Program Yeterlilikleri/Çıktıları
ilişkilendirilerek web sayfanızda yayınlandı mı?

Türkiye

Yükseköğretim

Yeterlilikleri

Çerçevesi

(TYYÇ)

ile

1. Bölüm/Program yeterlilikleri TYYÇ ile ilişkilendirilerek yetkili kurullarca onaylandı ve web sayfamızda ilan edildi. Link
2. Bölüm/Program yeterlilikleri TYYÇ ile ilişkilendirilerek yetkili kurullarca onaylandı ancak henüz web sayfamızda ilan edilmedi.
3. Bölüm/Program yeterlilikleri TYYÇ ile ilişkilendirildi ancak henüz yetkili kurullarca onaylanmadı.
4. Bölüm/Program yeterlilikleri TYYÇ ile ilişkilendirme henüz devam etmektedir.
5. Bölüm/Program yeterlilikleri TYYÇ ile ilişkilendirilme konusunda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.
6. Diğer......
Kısıt : Cevap verilecektir. Linkler girilmesi gereken alanlardır.
E.4.

Bölümünüzdeki/Programınızdaki kaç dersin, ders öğrenme kazanımları belirlenerek Program Yeterliliklerine/Çıktılarına göre
yeniden düzenlendi?
(Seçmeli ve diğer bölüm/programlardan alınan dersler dahil)
Bölümdeki/programdaki toplam zorunlu ders sayısı.....
Öğrenme kazanımları belirlenerek program yeterliliklerine göre düzenlenen zorunlu ders sayısı.....
Bölümdeki/programdaki toplam seçmeli ders sayısı.....
Öğrenme kazanımları belirlenerek program yeterliliklerine göre düzenlenen seçmeli ders sayısı......

Kısıt : Cevap verilecektir. Düzenlenen zorunlu, toplam zorunlu ders sayısından büyük olamaz. Düzenlenen seçmeli, toplam seçmeli ders
sayısından büyük olamaz.
E.5.

Bölümünüzde/Programınızda program yeterliliklerinin, müfredatın veya her bir ders için öğrenme kazanımlarının
hazırlanmasına/güncellenmesine yönelik olarak eylem planınız var mı?

Program yeterlilikleri
Müfredat
Ders bazında

Evet / Hayır
Evet / Hayır
Evet / Hayır

Link
Link
Link

Kısıt : Cevap verilecektir.

E.6.

AKTS çalışmalarında, aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi ya da hangileri bölümünüze/programınıza dönük olarak ne düzeyde
yapıldı?

Tümüne

1

Öğretim elemanlarına hizmet içi eğitim verildi

2

Öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapıldı

3

İşverenlerle çalıştaylar/toplantılar gerçekleştirildi

4

Mezunlara anket uygulandı

5

Diğer …………………………………

Bir kısmına %

Henüz
uygulamamız
olmadı

Kısıt : Bütün seçeneklere cevap verilecektir.

E.7.

Bölümünüzde/Programınızda AKTS çalışmaları yapılırken, öğrenci iş yükünün hesaplanmasında, her ders için o dersi önceden almış
öğrencilere anket yapıldı mı?
(Birden fazla işaretlenebilir; 1-3,2-3 olabilir)
1

Evet

2

Hayır

3

Diğer belirtiniz…..

Kısıt : Cevap verilecektir.

E.8.

Bölümünüzdeki/programınızda okutulan derslerin AKTS kredileri hesaplanırken; AKTS kredileri, derslerin kaç tanesinde Öğrenci İş
Yükü ile ilişkilendirildi?
(Seçmeli ve diğer bölüm/programlardan alınan dersler dahil)
AKTS kredisi Öğrenci İş Yükü ile ilişkilendirilen zorunlu ders sayısı......
AKTS kredisi Öğrenci İş Yükü ile ilişkilendirilen seçmeli ders sayısı......

Kısıt : Cevap verilecektir. AKTS kredisi Öğrenci İş Yükü ile ilişkilendirilen zorunlu ders sayısı, E4 teki toplam zorunlu ders sayısından büyük olamaz.
AKTS kredisi Öğrenci İş Yükü ile ilişkilendirilen seçmeli ders sayısı, E4 teki toplam seçmeli ders sayısından büyük olamaz.
E.9.

Bölümünüzdeki/Programınızda okutulan derslerin AKTS kredileri hesaplanırken; AKTS kredileri, derslerin kaç tanesinde Ders
Öğrenme Kazanımları ile ilişkilendirildi?
(Seçmeli ve diğer bölüm/programlardan alınan dersler dahil)
AKTS kredisi, Ders Öğrenme Kazanımları ile ilişkilendirilen zorunlu ders sayısı......
AKTS kredisi, Ders Öğrenme Kazanımları ile ilişkilendirilen seçmeli ders sayısı......

Kısıt : Cevap verilecektir. AKTS kredisi Ders Öğrenme Kazanımları ile ilişkilendirilen zorunlu ders sayısı, E4 teki toplam zorunlu ders sayısından
büyük olamaz. AKTS kredisi Ders Öğrenme Kazanımları ile ilişkilendirilen seçmeli ders sayısı, E4 teki toplam seçmeli ders sayısından büyük olamaz.

E.10.

Aşağıdaki konularda ders bazında değerlendirme formları uyguluyor musunuz?
1.Evet

2.Hayır

1.Dersin Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
2.Dersin Öğretim Elemanı
3.Dersin Öğrenme Kazanımları
4.Ders Materyali
5.Dersin öğrenci iş yükü (AKTS)
Burada ifade edilen görüşlere ilişkin bilgi/belge veya tutanaklar talep halinde sunulabilir olmalıdır.
Kısıt : Bütün seçeneklere cevap verilecektir. Eğer bütün seçeneklerde Hayır seçili ise E13 e gidiniz.

E.11.

Değerlendirme form sonuçlarını/raporlarını kimlere duyuruyorsunuz?
1.Evet
1.Öğrencilere
2. Öğretim Elemanlarına
3. Fakülte Yönetimine
4. Üniversite Yönetimine
5. Internet/Intranet sayfasında

2.Hayır

6.Diğer belirtiniz...

Kısıt : Bütün seçeneklere cevap verilecektir.

E.12.

Bölümünüzde/Programınızda aşağıdaki engel grupları için uygun ders materyali var mıdır?
1.Evet
1.Görme engelliler
2. İşitme engelliler

Kısıt : Bütün seçeneklere cevap verilecektir.

2.Hayır

