Ek 3.5. Programımızdan en az iki yıl önce mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan
mezunlarımıza uygulanan Mezun Anketi
T.C.
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
MEZUNLAR ANKETĠ FORMU

Değerli Mezunlarımız,
Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde çağdaş mühendislik eğitiminin verilebilmesi
amacıyla, eğitim programlarında değişiklikler ve eğitim alt yapısında iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu çabalarımızın
amacına ulaşabilmesi için sizlerin düşüncelerinize, değerlendirmelerinize ve önerilerinize ihtiyacımız vardır. Mezun
olduğunuz bölümümüzün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki anketi doldurmanızı rica eder, katkılarınız
için teşekkür ederiz.
Adı-Soyadı
Mezuniyet Yılı
E-posta
Öğretim Türü
Sürekli Adres

:
:
:
:  Örgün Öğretim  Ġkinci Öğretim
:

Bölüme Giriş Yılı
Mezuniyet Ortalaması
Telefon

:
:
:

BÖLÜM 1
Lütfen aşağıdaki soruları uygun bir şekilde cevaplayınız.
1. Hangi sektörde çalışıyorsunuz?............................................................................................
2. İşyerinizde kaç kişi çalışıyor?..................................................................................
3. İşyerinizde kaç mühendis çalışıyor?........................................................................
4. İşyerinizde kaç tane Jeofizik mühendisi çalışıyor?
5. Hangi mühendislik alanında çalışıyorsunuz?

6.

a. Araştırma- Geliştirme

b. Tasarım

c.

Üretim

d. Tesisat-Konstrüksiyon

e.

Bakım

f.

Yönetim

g. Eğitim Danışmanlık

h.

Satış-Pazarlama

i.

Diğer…………………

Mezuniyetinizden sonra mesleğinizle ilgili kurs, seminer veya herhangi bir eğitim aldınız mı? Evet ise
lütfen belirtiniz.
a. Evet : ................................................................................................................... ..
b. Hayır

7.

Mesleğiniz ile ilgili yayınları takip ediyor musunuz? Evet ise hangi yayınlar?
a. Evet: .......................................................................................................................
b. Hayır

BÖLÜM 2
1.

Sizce iş yaşamında başarılı olmak için öğrencilik döneminde hangi özelliklerin kazandırılması
önemlidir?

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

2. .SDÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünde almış olduğunuz ve şu andaki konumunuzda en çok katkısı
olduğunu düşündüğünüz beş ders ismini yazınız?
…………………………………………………………………………..............................................................
3. SDÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünde verilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir ders önerebilir misiniz?
…………………………………………………………………………..............................................................
BÖLÜM 3

Çok iyi

Ġyi

Orta

Zayıf

Fikrim
Yok

Lütfen aşağıdaki soruları ilgili alanlarda sahip olduğunuz yetkinliği en iyi temsil edecek birer not vererek
cevaplandırınız.

1

Mühendislik problemlerini tanımlayabilme ve uygulama beceriniz











2

Mühendislik problemlerinin çözümünde ölçme metotlarını kullanabilme beceriniz































3
4

Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili parçaları tasarlayabilme
beceriniz
Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı verimlilik
açısından değerlendirme beceriniz

5

Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı ekonomiklik
açısından değerlendirme beceriniz











6

Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı standartlara
uygunluk açısından değerlendirme beceriniz











7

Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı çevreye duyarlılık
açısından değerlendirme beceriniz











8

Mühendislik problemlerinin çözümünde, tasarımda ve üretimde takım çalışmalarına
olan yatkınlığınız











9

Mesleki gelişmeleri ne ölçüde takip edebiliyorsunuz?











10

Lisans eğitiminizde öğretilenlerin dışında yeni kavramları öğrenme konusundaki
istekliliğiniz











11 Mesleğinizin etik sorumlulukları hakkındaki düzeyiniz











12 Mesleğinizin evrensel ve toplumsal etkileri konusundaki bilinç düzeyiniz











13 Bilgiye ulaşabilme beceriniz,











14 İnsiyatif kullanabilme beceriniz,











15 Çağın sorunlarına olan duyarlılığınız











16 Mesleğinizden memnuniyetiniz,











17 Şu andaki işinizden memnuniyetiniz











18 Bu işe kabul edilmenizde SDÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünün etkisi











