İsveren / Yönetici Anketi

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İŞVEREN / YÖNETİCİ ANKETİ

Değerli İşverenimiz,
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Makine Mühendisliği Bölümünde çağdaş mühendislik eğitiminin verilebilmesi
için eğitim programında değişiklikler ve eğitim alt yapısında iyileştirmeler yapılmaktadır. Eğitim amaçlarımızın
sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için sizlerin düşüncelerinize, değerlendirmelerinize ve önerilerinize ihtiyacımız
vardır. Bölümümüzün gelişimine ve nitelikli mühendis yetiştirme hedefine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki anketi
doldurmanızı rica eder, katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Adı-Soyadı
Firma Adı

: ....................................................................................................................................................
: ....................................................................................................................................................

Tel
.

: 0 (........) .................... Fax : 0 (........) .................... E-posta : .........................................................

BÖLÜM 1
1. Hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2. İşyerinizde toplam kaç kişi çalışıyor? ............................................................................................................................
3. İşyerinizde toplam kaç mühendis çalışıyor? ..................................................................................................................
4. İşyerinizde toplam kaç makine mühendisi çalışıyor? .....................................................................................................
5. İşyerinizde toplam kaç SDÜ mezunu makine mühendisi çalışıyor? ..............................................................................
6. Bir makine mühendisini işe alırken hangi özelliklere ve bilgilere sahip olmasını istersiniz? Birinci derecede önem
verdiğiniz ve olmazsa olmaz olarak düşündüğünüz özellikler ve bilgiler nelerdir?

7. Makine mühendislerinin işe alınmasında mezun oldukları üniversite sizce önemli midir? SDÜ mezunu makine
mühendislerinin kuvvetli ve zayıf yönleri nelerdir?

8. Sizce bir makine mühendisinin iş yaşamında başarılı olabilmesi için hangi özelliklere ve bilgilere sahip olması
gerekir?
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9. Alınması zorunlu olan temel mühendislik derslerinin dışında bölümümüzün eğitim planında yer almasının faydalı
olacağını düşündüğünüz ve öğrencilerimizin belli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak içeriğe sahip seçmeli dersler
neler olabilir?

10. Anketlerde sorgulanan konuların dışında mezunlarımız hakkında ilave etmek istediğiniz düşünce ve önerilerinizi
lütfen belirtiniz.

BÖLÜM 2

1.

Temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

2.

Mühendisliğin küresel ve toplumsal etkilerini anlayabilecek genel kültür
düzeyi

3.

Mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik araçlarını,
analiz ve ölçme metotlarını kullanabilme becerisi

4.

Mühendislik sistemlerini
tasarlayabilme becerisi

5.

Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımları verimlilik
açısından değerlendirebilme yeteneği

6.

Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımları
ekonomiklik açısından değerlendirebilme yeteneği

7.

Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımları çevreye
duyarlılık açısından değerlendirebilme yeteneği

8.

Mühendislik problemlerinin çözümünde, tasarımda ve üretiminde takım
çalışmalarına olan yatkınlığı

9.

Yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme yeteneği

ve/veya

bu

sistemlerle

ilgili

Fikrim
Yok

Zayıf

Orta

İyi

Çok iyi

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden mezun olmuş ve işyerinizde çalışan makine mühendislerinin aşağıdaki
konularda yetkinliğini lütfen değerlendiriniz.

parçaları

10.

Mesleki gelişmeleri takip edebilme etkinliği

11.

Yeni kavramları öğrenme konusundaki istekliliği

12.

Mesleğinin etik sorumlulukları hakkındaki bilinç düzeyi

13.

Mesleğinin evrensel ve toplumsal etkileri konusundaki bilinç düzeyi

14.

Bilgiye ulaşabilme becerisi

15.

İnsiyatif kullanabilme becerisi

16.

Disiplinler arası çalışma becerisi

17.

Yabancı dil seviyesi

18.

Öğrendiği bilgileri sorgulama ve bu bilgileri pratiğe dönüştürme becerisi
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