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1. GENEL KATILIM ORANI VE PUANLAMA SİSTEMİ 
 
1.1. Genel Katılım: 

Bitki Koruma Bölümü lisans öğrencileri memnuniyet anketine 100 kişi katılmıştır. 

Ancak bu katılımcıların tüm sorulara tam yanıt vermedikleri, bazı sorularda eksik 

gözlemler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla her bir soru için cevap verenlerin 

sayısı farklılık arz edebilir. 

 

1.2. Puanlama Sistemi: 

Anket formunun değerlendirilmesinde algılamanın daha kolay, daha anlaşılır ve 

daha kıyaslanabilir olmasını sağlamak için 100’lük puan sistemi kullanılmıştır. Diğer 

bir ifadeyle her bir madde için hesaplanan ortalamalar 100’lük sistem 

çerçevesinde ele alınmıştır. Buna göre, alınan düşük puanlar düşük memnuniyeti 

yüksek puanlar da yüksek memnuniyeti göstermektedir. 
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2. KATILIMCILARA YÖNELTİLEN SORULAR 
 

1 Aldığınız eğitimin analitik düşünme, tasarım geliştirme ve araştırma 
faaliyetlerine olan katkısı 

2 Aldığınız eğitimin, mesleğin başarılı ve yetkin biçimde yürütebilme 
kabiliyetine olan katkısı 

3 Aldığınız eğitimin, üretim, plan proje Ar-Ge alanlarında Bitki Koruma Mezunu 
olarak faaliyet göstermenizi sağlayan mesleki beceri ve yeteneğinize olan 
katkısı 

4 BUÜ Bitki Koruma Bölümünün sahip olduğu laboratuvar ve teknolojik 
altyapısının eğitim için yeterliliği 

5 BUÜ Bitki Koruma Bölümünde verilen eğitim ve yapılan uygulamaların, proje 
oluşturma, araştırma, planlama ve pratik uygulama konularında mesleki 
kültür ve beceri kazandırması 

6 BUÜ Bitki Koruma Bölümünde görmüş olduğunuz derslerin, mesleki beceri ve 
deneyime katkısı 

7 Yapılan stajların mesleki deneyime katkısı 

8 Aldığınız eğitiminin, etik, çevre ve mesleğe sağlamış olduğu katkı 

9 Bölümdeki danışmanlarınızın size BUÜ sonrasındaki yaşamınızı 
planlamanızdaki yardımları (Örneğin iş veya yüksek lisans seçimi gibi) 

10 Aldığınız eğitimin paydaş meslekler ile grup çalışmasına olan katkısı 

11 Bilgisayar olanakları 

12 Laboratuar olanakları 

13 Bölümün staj yeri bulmanızdaki desteği 

14 Kütüphane olanakları 

15 Meslek alanı ve iş dünyasını tanımada verilen bilgilerin yeterliliği 
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3. GENEL ANKET SONUÇLARI 
  

3. SINIFLAR 4. SINIFLAR 

• Aldığınız eğitimin analitik düşünme, tasarım geliştirme ve araştırma faaliyetlerine olan 
katkısı 

 
 

• Aldığınız eğitimin, mesleğin başarılı ve yetkin biçimde yürütebilme kabiliyetine olan 
katkısı 

 
 

• Aldığınız eğitimin, üretim, plan proje Ar-Ge alanlarında faaliyet göstermenizi sağlayan 
mesleki beceri ve yeteneğinize olan katkısı 
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3. SINIFLAR 4. SINIFLAR 

• BUÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün sahip olduğu laboratuvar ve teknolojik 
altyapısının eğitim için yeterliliği 

  

• BUÜ Bitki Koruma Bölümünde verilen eğitim ve yapılan uygulamaların, proje oluşturma, 
araştırma, planlama ve pratik uygulama konularında mesleki kültür ve beceri 
kazandırması   

  

• BUÜ Bitki Koruma Bölümünde görmüş olduğunuz derslerin, mesleki beceri ve deneyime 
katkısı 
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3. SINIFLAR 4. SINIFLAR 

• Yapılan stajların mesleki deneyime katkısı 

  

• Aldığınız eğitiminin, etik, çevre ve mesleğe sağlamış olduğu katkı 

  

• Bölümdeki danışmanlarınızın size BUÜ sonrasındaki yaşamınızı planlamanızdaki 
yardımları (Örneğin iş veya yüksek lisans seçimi gibi)  

 
 

• Aldığınız eğitimin paydaş meslekler ile grup çalışmasına olan katkısı 
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4. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  

Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Lisans öğrencilerinin aldıkları 
eğitimdeki memnuniyetlerini temsil eden tüm “Çok iyi”, “İyi” ve “Zayıf” cevaplarının yüzdelik 
ortalamaları alınmıştır (Şekil 1). Genel olarak anket sorularına verilen cevaplar, 4. sınıf 
öğrencilerinin aldıkları üniversite eğitimindeki memnuniyetleri 3. sınıf lisans öğrencilerine 
kıyasla daha yüksek memnuniyet düzeyinde olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi, mezun 
aşamasındaki son sınıf lisans öğrencilerimizin bitki koruma alanına yönelik aldıkları dersler, yaz 
döneminde gerçekleştirdiği staj deneyimi, uygulamalı meslek dersleri, girişimcilik ve mezuniyet 
projesi kapsamında yapılan araştırma ve uygulama faaliyetleri olduğu düşünülmektedir.  
 
 

 

 
Şekil 1. Tüm sorulara verilen “Çok iyi”, “İyi” ve “Zayıf” cevaplarının yüzdelik ortalamaları alınıp, sınıflar arası 

karşılaştırma yapılmıştır. 
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3. Sınıflar 4. Sınıflar
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