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T.C.  

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ  

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ                    

Değerli öğrencimiz, 

Üniversitemizin vizyonu gereği sizlerin üniversiteden memnuniyet durumunuzu belirlemek istiyoruz. Anket soruları en 

az 1 puan ve en çok 10 puan olacak biçimde derecelendirilmiştir. Değerlendirmenize karşılık gelen  

1 ile 10 arasındaki bir sayıyı işaretleyiniz. 

Anket sorularında yer almayan konulardaki görüş ve önerilerinizi sayfanın alt kısmındaki bölüme yazabilirsiniz. 

Anketi cevaplayanların kişisel mahremiyetini korumak amacıyla kimlik belirleyici sorulara yer verilmemiştir. 

Katkınız için teşekkür ederiz.   

                                                                                                                                     Rektörlük 

Cinsiyetiniz:                     ☐     Kadın                      ☐   Erkek  

Program Türü                 ☐   Tezli Yüksel Lisans  ☐   Tezsiz Yüksek Lisans   ☐  Doktora 
 

ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDEN MEMNUNİYET DURUMU 

A- AKADEMİK ORTAM VE ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ OLANAKLAR

Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır. 

İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. 

İlgi ve yeteneklerime uygun öğrenci topluluğu bulunmaktadır. 

Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır. 

Öğretim üyelerine ders dışında da ulaşılabilmektedir.  

Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır. 

B- EĞİTİM - ÖĞRETİM 

Dönem başında derslerde ders içeriği, planı ve dersten beklentiler 

açıklanır. 

Dersler başlangıçta belirtildiği plana uygun olarak işlenir.  

Öğretim üyeleri derslere zamanında girer. 

Öğretim üyeleri derslere hazırlıklı gelir. 

Öğretim üyeleri dersin içeriğine uygun öğretim yöntemleri kullanır.  

Öğrenci- öğretim üyesi arasındaki iletişim etkili olarak sağlanır. 

Derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler 

kullanılır. 

Ders içerikleri günceldir. 

Derslerde, dersler ile ilgili kaynak önerilir. 

Derste konular işlenirken örneklerle pekiştirilir. 

Dersler; bilgiyi analiz etme, yorumlama ve yeni bilgilere ulaşma 

yeteneğimizin gelişmesine katkı sağlayıcı niteliktedir. 

Dersler temel ve/veya mesleki becerileri geliştirecek şekilde 

kurgulanmıştır. 

C- ÖLÇME - DEĞERLENDİRME 

Ölçme ve değerlendirmede öğretim üyeleri objektif davranır. 

Dönem başında dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından dersin ölçme 

ve değerlendirme kriterleri açıklanır. 

Sınavlardan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirimde 

bulunulur. 

D- AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 

Her öğrencinin bir danışman vardır. 

Danışmanlar öğrenciye gerekli zamanı ayırır. 

Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışman ile görüşülebilmektedir. 
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E- ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN HİZMETLER 

Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere yönelik tanıtım etkinlikleri 

(oryantasyon) yapılmaktadır.  

Öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı programları (ERASMUS, staj 

vb.) hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.  

Üniversitenin sağladığı burs olanakları yeterlidir. 

Üniversitenin web sayfasında gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Öğrencilere yönelik sosyal kültürel etkinlikler yeterlidir. 

Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur. 

Derslik yeterli donanıma (yazı tahtası, projeksiyon vb.) sahiptir. 

Derslikler temizdir. 

Dersliklerin aydınlatılması ve ısınması yeterlidir. 

Kütüphanede sunulan olanaklar yeterlidir. 

Sunulan yemek hizmetleri genel olarak iyidir. 

Kantinin fiziksel ortamı uygundur. 

Kantinlerde sunulan ürünler kalitelidir. 

Tuvaletler ve lavabolar temizdir. 

F- HASTANE / LABORATUVAR /KURUM UYGULAMASI OLAN DERSLERİN DEĞERLENDİRMESİ                                                           

(Ders bu kapsamda değilse boş bırakınız)

Uygulama için (laboratuvar çalışmaları/ hastane uygulamaları/ alan 

çalışmaları vd.) görevli öğretim elemanları tarafından yeterli düzeyde 

bilgilendirme yapılır. 

Uygulama alanları dersin amacını karşılamaktadır. 

Laboratuvarlarda deney/ uygulama yapma olanağı mevcuttur.  

G- TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİ İÇİN (Tez Danışmanlıkları);

Danışmanıma istediğim zaman / kolaylıkla ulaşabilirim.  

Danışmanım tez konumla ilgili yetkindir. 

Danışmanım bana zaman ayırabilir. 

Danışmanımı kendim seçebildim / istediğim danışmanla çalışabildim. 

H- DİĞER 

Arkadaşlarıma ve yakınlarıma bu üniversiteyi tercih etmeleri için 

tavsiyede bulunurum.  

Tekrar tercih yapabilseydim yine Biruni Üniversitesini tercih 

ederdim.  

Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversitenin aynı programını 

tercih ederdim.  

Üniversitemden genel olarak memnunum. 
 

İlave etmek istediğiniz görüş ve öneriler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anket bitti.  

Cevapladığınız için teşekkürler 

Biruni Üniversitesinde sizi en mutlu eden üç nedeni 

yazınız. 

Biruni Üniversitesinden en yakındığınız üç nedeni 

yazınız. 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 


