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ıvrürışlgni sı,ir r:axüı rg,si
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Biiiümü

Dçn etinıi _Ya ııılen Öğrelrcin iğ:
Açiı So,ıadı:
Öğrenci Nurnarası:
Staj Tarihleri:
(Başlaına-Bitiş)

Bu farnıu denetirn sorırçsında ivedilikie bölüın staj komisyonıına tesliııı ediııiz. Diizerıiediğniz bu
rapor öğenci stğ sicili ite birlikte staj değerlendiııııesinde kwllarıılaeaWır, Zi}ıaret edileıı {İrnada
aİr dcn faz l q ş i ız.i?er ö g erc i

Faaliı,et Alanı:
Zivarşt Tarihi:
Liörıişülen
Firma Yetkilisi:

İ EVET İ HAYİRi deııetim srrasında kurumda/firmada

ı] TAM ı YoK ı nİĞ§,iü
Öğrencirıiıı denetim tarihi itibariyle staj
eğitimine devamı:

İ EVET İ HAYIR İ KISMEN
Krırunı{Fiıma amiri öğrencinin çalı şmasır"ıdan
ve gayretinden ınemnunclur.

KurumunlFirmanın staj eğif.irni için uygunluğu
(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.

l Elğktrik-Elektronik stajı için uygun
tJ Haberleşme stajı için uygun

GereHi durumda ek kağt kııllanabilirsiniz.

Unvan Adı Soyadı:

Ftırrn güncelleıı e : a8 /08/2a li

Tarih:

imza:

....l.. "./20l.. _ ..../..../20I..

i uygun dşğii
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Öğrencinin;

Adı Soyadı : Firma :

Numarası :

Aş, rele giJi lea

şet-lcili - ı,-{üheıJi5

1 .l _Ştai eğitimi için öngöfülen süı:e (..,, zun) sizce yeterli midir? Yeterli değilse kaç glln olmalı?

f- Ulger

2 .1 -Mühendis adayurın aldığı eğitimi yeterli bulııyor musunuz?

r 
çok iyi f-: iyi f-' örta r Kötü f* 

Fikrim yok

3 .1 _Aynı bölümden tekrar stai için öfoenci kabul efiıeyi düşünüyor musunuz?

f' Hayır

4 .1 -Aynı böliimden önürnüzdeki yıl staidatıa fazla öğenci kabul etmeyi d

{* Hayır

5 .l -Mezuniyet sonrasrnda staj izi müsünüz?

r 
Hayır

r 
Belki

6 .1 -Stai esnasında lere yeterli vakit ayırabildiniz mi?

|* 
çok iyi r iyi i* orta İ Kötü r 

Fikrim yok

7 .l -stai esnasında yapılan denetimi uygun buluyor musunuz?

r 
çok iyi -''- iyi r orta {-' Kötü '"* Fikrim yok

8 .1 -Fiıma stai yapmaya uygun mu?

1*' Hayır

Lc,ıof,ndcn do(du'rulcıcoL}"ır,

§oı^ı"ınrılu

' Evet

i,-
h,Vet

d"* Evet

E,Vet



9 .1 _stai yapan öğtencinin küırurnunuza katkı sağladığrnı düşiinüyor musunuz?

fı 
çok iyi f1 

Vı
r orta r Kötü

r Fikrim yok

10 .1 -Yakuı çewenizdeki sençlerE. stai için selen öğrtncimizin bölümünti seçmesini önerif misiniz?

r 
çok lyi r, iyi fl orta Çl Kötü r: 

Fikrim yok

1l .l -Ziyaretçi öğetim eleınanımızla mesleki ve teknik projeler konusunda görüş alışverişi imkanı
bulabildiniz mi?

r 
çok lyi r iyi r orta r Kötü t* Fikrim yok

12 .l -Öfuencimizirı/öğrencilçrimizin stai motivasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

r' 
çok lyi r lyı r orta r Kötü {- Fikrim yok

13 .1 -Öğrençimizden ve bölümiimtizdeıı stai önçeşi ve sonrası beklentileriniz nelerdir?

14 .1 -Öğrencimizde gördüğllntiz en önemli eksik veva eksiklikler nelerdir?

15 .1 -Staj uygulamasının daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önerileriniz nelerdir?

16 .1 -Varsa ilave ştmek istediğiniz hususlar nelerdir?



Öğrencinin;

Aclı §cyadı

Numarası

Firma :

1 .1 -Stai ziyareti saylsmJ yeterli buluyor musunuz'?

i* Evet {* Hayır f* Diğer

2 ,!:Ş!qj {yarellerinin akademik ve rnesleki yönden size katkısı olduğuınrı düşünüyor musuıruz?

ü* Evet {* 
Hayır Ulger

3 .1 _Staj için şiındiye kadar kaç ziyareıe katıldınız?

4 .1 -Finna ziyar*tinde stai sorumlusu mühendis ile görüşebildiniz mi'?

h\jet d*' 
Hayır f* Dğer

5 "| -Zıyaret etiiğiıüiz fiınrayı ve uygulanraiarrrrı taııınra imkanı brıldunuz mu?

f* 
çok lyi {* iyi r orta r Kötü f,' 

Fikrim yok

5 .1 -Denetlediğiniz öğı,encilerin stai savesinde fbrklılaşma seviyesine durumdadır?

'1-' çok iyi ı* iyi {" Oıta '{* Köt{i f- 
Fikrim yok

7 .1 -stai denetiıni için önceden randevu alınrnalı rnıdır?

{^ 
çok iyi {'' iyi r orta f'- Kötü t* 

Fikrim yok

S+oi }§are tin Je buluna

Lar.$,r, dcrı d.ı l.|.rr.,l cı cok_lı r.

öğre ş.n üş*"i / el u.^anı



Ziyaret edilen firrıada mezunumuz çalışıyor ise mezunumuza uygrılanaçaxıır.

T.c.
süLEyMAN DEMİREL üışfvnnsit gsi

MüIfi NDi§Lix rırtrırnsi
ELEKTRoNİK vn HABERLEŞ}ıE ıvıüıınxnİsıİĞİ

MEZUNLAR ANKETİ FORMU

Değerli Mezıınumuz,

Süleyman Demirel Üniveısitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde çağdaş miihendislik eğitiminin
verilebilrnesi amacryla, eğitim prograırılarında değişiklikler ve eğitim alt yapısııda iyileştirmeler yapılınaktadır. Bu
çabalarımızın amaclna ulaşabilmesi için sizlerin düşüncelerinize, değerlendirmelerinize vç önerilerinize ihtiyacımu
vardır. Mezun olduğunuz bölttmllmüzün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki anketi doldurmanızı rica
eder, katkılarınız için teşekkiir edenz,

Adı-Soyıdı : Bölüme Giriş Yılı :

Mezuniyet Yılı : Mezuniyet Ortalaması :

E-posta : Telefon :

Öğretim Türü : ! Örgün Öğretin i İkinci Öğretim
Sürekli Adres :

BÖLİ]M 1- Lütfen aşağıdaki soruları uygun bir şekilde cevaplayınız.

1. Hangi sektörde çalışıyorsunuz?,.........,.......

2. İşyerinizde kaç kişi çalışıyor?......

3. lşyerinizde kaç mühendis çalışıyor?...

4. lşyerinizde kaç tane Elektronik ve Haberleşme Mühendisi çalışıyor?

5. Hangi mühendislik alanında çalışıyorsunuz?

a. Araştırma- Gellştirme b. Tasarım c, Üretim

d. Haberleşme e. Bakım f. Yönetim

g. Eğitlm Danışmanlık h. Satış-Pazarlama i. Diğer..,.....

6. Mezuniyetinizden sonra mesleğinizle ilgili kurs, seminer veya herhangi bir eğitim aldınız mı? Evet ise lütfen
beıirtinız,

a. Evet ; ......,.,..........

b. Hayır

7. Mesleğiniz ile ilgili yayınları taklp ediyor musunuz? Evet ise hangi yayınlar?

a. Evet:

b. Hayır

BöLüM 2

1. 5izce iş yaşamında başarılı olmak için öğrencilik döneminde hangi özelliklerin kazandırı|ması önemtidir?

2. .SDÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde almış olduğunuz ve şu andaki konumunuzda en

çok katkısı olduğunu düşündüğünüz beş ders isminiyazınız?

3. SDÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde verilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir ders
önerebilir misiniz?

Sayfa 1 / 2



EOLUM 3

Lütfeıı aşağıdaki soruları ilgili alanlarda sa}ıip olduğunuz yetkin}iği en iyi temsil ecjecek birer not vererek

cevapiand ırınız.

g
ou.

rt
l!
N l!

1 Mühendislik problemlerini tanım|ayabilme ve uygulama beeeriniz ı ı ,; L] ı

2 lVl*,-ı.ıOlrllt pr"Ul"*l-;l"i" çörürür,d" ölç*" r.t beceriniz ı lı L] t] l]

3
Mühendis|lk sistemleı,iıti ve/veya bu sistemlerle i|gili parçaları tasarlayabilme

beceriniz
ü ı t] |_] ı

4
M ü hendislik sistemlerini v e /v ey a bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı verimlilik
açısından değerlendirme beceriniz

ı ı ı ı l!l
l

5
Mühencjislik sistemlerini ve/veya bu sistemler|e ilgiii tasarımlarrnrzı ekonomiklik
açısından değerlendirme becerinlz

ı ı Lr ı ı

6 Ir4ühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarrmlarınızr standartlara
uygunluk açısından değerlendirme beceriniz

t-l LI ! ı

7
Mühendislik sisteı,nlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlannızı çevreyç duyarhlıl
açısından değerlendirme beceriniz

ı L] ı ı ı

8
Mü hend isl i k problenılerinin çöziimünde, tasarı md a ve ü reti mde ta kım ça l ı şma la rı na

olan yatkınlığınız
ı ı ı ı İ

9 Mesieki geiişmeleri ne öiçüde takip edebiliyorsurıı-ız? ı ı ü rl ı

ı,0
Lisans eğitiminizde öğretiienlerin dışında yeni kavramları öğrenme konusundaki

istekli!iğiniz
tr ! -],) ı ı

11 Mesieğinizin etik sorumlulukiarı hakkındaki ıjüzeyiniz t] ı ı: ı tj

L2 Mesleğinizin evrensel ve top|uınsal etkileri konusundak! bilinç düzeyiniz. r,] Lr ii ı ı

13 Bilgiye ulaşatıilme beceriniz, L] ı ri L] -

14 İ ns iyatif kı:ilarıa bilme b ec eriniz, t.] t] ı i] tj

15 Çağın sorunlarına olan duyarlılığınız tr ı Lr ı ı

16 Mesieğinizden memnuniyetiniz, t] ı i] -

t,l Şı.,ı andaki işiııizdeıı menınuniyetiniz l] !.' tj Lj ı

18
tsu işe kabul edi|menizde SDÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendis|iği Bölürnünün

etkisi
ı Lj l; ....] ı

Savia 2 l Z



T.c.
stILEyMAN DEMİREL üştvrnsirşst

urtıggNDisıir rurüırnsi rıurrRoNiK ve
HABERLEşıvıu ıvrüırgıvoisıiĞi nöıüvrti

işvnnnııı_vöı\r§rici ıNrpri FoRMU

Değerli [şverenimiz,

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümiinde çağdaş miüendislik
eğitiminin verilebilnıesi için, eğitim programlaıında değişiklikler, eğitim alt yapısrnda iyileştirmeler yapılınaktadır.
Eğitim amaçlarımızın sağlıklı olarak değerlendirilebitmesi için sizlerin düşiincel.erinize, değerlendirmelerinize ve

önerileriıize ihtiyacrmız vardır. Bölt'ınıiimüziin gelişimine ve nitelikli mühendis yetiştirme hedefine katkıda bulunmak
amacryla aşağıdaki anketi doldurmanızıtiça eder, katkılannız için teşekktlr ederlz.

Adı-Soyadı
Firma Adı
E-posta
Tei
Fax

söıtiM r

1. Hangi alanda faaiiyet gösteriyorsunuz?

2. İşyerinizde toplam kaç k§i çalışıyor? ...............,.-

3. İşyerinizde toplam kaç nıühendis çalışıyor?

4. İşyerinizde toplam kaç elekffonik ve haberleşme mühendisi çalışıyor?

5. İşyerinizde toplam kaç SDÜ mezunu Elektonik ve Haberleşme Miihendisi çalışıyor?

6. Sizce bir mühendisin iş yaşanunda başarılı olabilıııesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

7. Miihendislerin işe alınmasrnda mezun otdukları kurum önemli mi? SDÜ elektronik ve haberleşme
mühendislerinin kuwetli ve zayf yönleri nelerdir?

8. Ankçtlerde sorguianan konulann dışında mezuılanmız hakkında ilave etmek istediğiniz düşilııce ve

önerilerinizi lütfen belirtiniz.

Yazışma adresi:
leşme Müh. Bö1,

ÇOnür(32260) I§PARTA
wEB: http :rmuhendislik. sciu.edu.trlelhab

Tclefon
E-posta

: Q46\ 211 13 63

: elektronikhaberlesme@sdu,edu,tr

Sayfal l2



BÖLüM 2

Süleyrnan Dsmirel Üniversitesi'nden mezun oimuş ye işyerinizde çalışan elektronik ve haberleşrne
roühendisleriııin aşağıdaki ktınularda vttkintiğini lütfen değerlendiriniz.

>. N tP>

1 Tenrel bilim ve ıırüheırdislik bilgileıini kullanıtıa beçerisi ı 1-1 :] ı ı
Mıüendisliğin kiiresel ve toplunısal et1,;,ilerini anlayabilecek genel kültiir diizel,i ı ı ı ı ı

3
Mül,iendistik problemlerinin çözümünde modern rnühendişlik araçlarrnl arıa]iz ve
ölçme metotlarını kullanabi]me becerisi ı L] ı ı tl

4 }lelirli ihtiyaçlara yönelik bir sistem veya stiıeç tasarlayabilrne becerisi t] İ 1_r ı ü

5
l\,lühendislik sistsmlerini velıeya bu siştenıierle ilgili parçalaıı tasarlayaiıi-lıııe
becerisi ı ı ı ı ı

{ü
Mühçndislik sişternlerirri ve/veya brı sisternlerle ilgili tasarrmlarr verimlilik
eç.l@9_il9jgleei ı Ll l-] ı ı

7
Miihendislik sistemlerini velveya bu sistemlerle ilgili tasannları ekonıııniklik
açısından değerlendirebilme yeteneği i: ı ı t]

l-

İj
Mtihendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasanmları standartlara
uygunluk açısından değerlendiretıilme yeteneği ı -lJ ı ı ı

9
Mühendislik sisteınlerini veiveya btı sistemlerle ilgili tasarımları çeweye
duyarlı1 ık açı s rrı dan tleğerl e.ndirebilıne yeteneği ı ı ı tj ı

10
Miihendislik problemlerinin çöztimünde, tasarimda ve iiretiminde takırn
çalışmalarrna olan yatkrnlığ ı ı ı Tı t]

11 Yazrlr ve sözlü olarak iietişim kurabi]me yeteneği ı l: Il ı 1'1

12 §{esleki gelişııeleri talrip edebilme etkinliği ı l-
IJ ı ı t]

İJ Yeni kawarıları öğenme koııusundaki i§teklitiği n ı ı ı ı
İ4 Mesleğinin çtik scırunıluluk]arı hakkırıdal,i bilinç di}znyi ı ı ı ı ı
t5 Mesieğirıin evrensel ve topluınsal. etkileri konu-cuırdaki biliıç düzeyi l-.l ı İ i_]

l6 Bilgiye ulaşabiima becerisi ı ı ı i] ı
1i İnisiyatif kul]anabilrne becerisi ı ij ı ı t]

18 Çağın sorunlarrna olan duyarlıiğı 1f ı ı ı ı
19 §DÜ ateltronik ve l]a[--çrl*şme Mühenıiisliği tsöltiırıü mğzt]nunt} ne öJ"çüde terciti

edersiniz? ı ı il ı t:

20 Disiplinler arası çahşma beçerisi ı L L-]
iı
t-J

21 Yabanci dil seviyesi İ ı ı ı
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