ARALIK 2019 EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS ÖGRENCİLERİ MEMNUNİYET DURUMU
n= 72

Oranlar

İfade Grubu
İfade Oranı Grup Oranı Genel Oran

İfadeler
1) ÖĞRENCİLERE
SUNULAN HİZMETLER

52%
Üniversitemizde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel etkinlikler yeterlidir.

43%

Üniversitemizde öğrencilere yönelik sportif etkinlikler yeterlidir.

42%

Üniversitemizde öğrencilere yönelik bütün faaliyetlerle ilgili duyurular yeterlidir.

47%

Üniversitemizin sağladığı burs olanakları yeterlidir.

40%

Merkez kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yeterlidir.

64%

Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan hizmetler genel olarak yeterlidir.

65%

Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan yemeğin niteliği yeterlidir.

62%

Üniversitemizin sosyal mekânları (kantin, kafeterya, büfe, v.b.) yeterlidir.

44%

Üniversitemizin spor tesisleri ihtiyacı karşılayacak yeterliktedir.

41%

Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetleri yeterlidir.

56%

Mediko Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezince verilen hizmetler yeterlidir.

54%

Öğrenci otomasyon sistemi etkin ve yeterli çalışmaktadır.

47%

51%
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Üniversitemizin internet sayfasından gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir.

59%

Üniversitemizin sağladığı güvenlik hizmetleri yeterlidir

44%

Üniversitemizde genel kullanıma açık alanlar (bahçe, park yerleri, spor alanları, tuvaletler vb.) temiz ve bakımlıdır.

44%

Yerleşkemize dışarıdan ulaşım olanakları yeterlidir.

67%

Yerleşkemiz içindeki düzenlemeler (yol, trafik levhaları, otopark, yeşil alan, peyzaj vb.) yeterlidir.

62%

Üniversitemizde fotokopi, kırtasiye vb. genel ihtiyacı karşılayacak nitelikte hizmetler yeterlidir.

60%

Görükle yerleşkesi içindeki ulaşım olanakları yeterlidir.

70%

Üniversitemizde öğrenci toplulukları etkin olarak çalışmaktadır.

55%

Üniversitemizde mezuniyet sonrası iş seçenekleri konusunda yeterli bilgilendirme yapılmaktadır.

39%

Üniversitemizde öğrencilere yönelik kariyer geliştirme etkinlikleri yeterlidir.

44%

Genel olarak üniversitemizin öğrencilere sunduğu hizmetlerden memnunum.

49%
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2) YÖNETSEL HİZMETLER

44%
Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren yasa ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgilendirme yapılır.

39%

Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren konularda öğrenci temsilcilerinin karar süreçlerine katılmaları sağlanır.

39%

Üniversitemizde yeni kaydolan öğrencilere yönelik kapsamlı tanıtım etkinlikleri (oryantasyon) yapılmaktadır.

57%

Üniversitemizde öğrencilerin sorun ve önerilerini iletebileceği kanallar etkin çalışmaktadır.

39%

Üniversitemiz üst yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba gösterir.

39%

Fakülte/yüksekokul yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba gösterir.

43%

Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda öğrenci işleri tarafından sağlanan hizmetler yeterlidir.

40%

Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda not işleri tarafından sağlanan hizmetler yeterlidir.

43%

Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda idari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.

54%

Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda ders ve sınav programları zamanında duyurulmaktadır.

51%

Öğrencisi olduğum fakülte/yüksekokulda tüm bürokratik işlemler kısa sürede bitirilir.

38%

Genel olarak sunulan yönetsel hizmetlerden memnunum.

46%
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3) GENEL OLARAK
EĞİTİM PROGRAMI

Dersler düzenli olarak yapılmaktadır.

80%

Dersler güncel bilgileri içermektedir.

76%

Derslerin kuramsal ve uygulama ağırlığı uygun/dengeli dağıtılmıştır.

56%

Dersler alanımla ilgili yeterlik kazandırmaktadır.

61%

Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır.

57%

Öğrenciler isteği ve ilgisi doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedir.

43%

Ders geçme sisteminin adil olduğunu düşünüyorum.

42%

Eğitimin yapıldığı derslikler fiziksel açıdan (temizlik, aydınlatma, klima, oturma düzeni vb.) yeterlidir.

37%

Eğitimin yapıldığı derslikler teknik donanım (bilgisayar, internet, projeksiyon cihazı vb.) açısından yeterlidir.

45%

Üniversitemizde öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı eğitim programları (ERASMUS, SECONDOS, staj vb.) hakkında yeterli
bilgilendirme yapılmaktadır.

42%

Üniversitemizde öğrencilere yönelik yürütülen yurtiçi eğitim programları (FARABİ) hakkında yeterli bilgilendirme
yapılmaktadır.

39%

Üniversitemizde yandal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır.

38%

Üniversitemizde çift anadal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır.

39%

Genel olarak ön lisans/lisans eğitim programından memnunum.

55%

51%
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4) GENEL OLARAK DERS
Öğretim elemanları, öğrencilerden neler beklenildiğini (derse devam, ödev, okuma listesi/ kaynaklar ve değerlendirme süreci
VEREN ÖĞRETİM
vb...) dönemin başında internet üzerinden veya basılı olarak açık bir şekilde belirtir.
ELEMANLARI

59%
62%

Öğretim elemanları dersin içeriğine uygun öğretim yöntemleri kullanmaktadır.

64%

Öğretim elemanları dersleri işlerken dersin gerektirdiği eğitim teknolojilerinden (projeksiyon, web ortamı, vb.) yararlanır.

67%

Derslerin uygulama/laboratuvar bölümü araştırma görevlileri (asistanlar) tarafından yapılmaktadır.

46%

Derslere, öğretim üyelerinin yerine düzenli olarak araştırma görevlileri (asistanlar) girmektedir.

37%

Öğretim elemanları öğrencilerin sınav, ödev, proje vb. değerlendirmelerinde adil davranır.

62%

Öğretim elemanları öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirir.

64%

Öğretim elemanlarına ders dışında da ulaşılabilir.

68%

Uludağ Üniversitesi öğrencisi olmaktan memnunum.

55%

Arkadaşlarıma ve yakınlarıma bu üniversiteyi tercih etmelerini tavsiye ederim.

50%

Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversiteyi tercih ederdim.

48%

Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversitenin aynı bölümünü tercih ederdim.

55%

5) KURUMA BAĞLILIK

52%
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Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
6. Sınıf ve Üzeri
Beklenen Ücret
1001 - 2000 TL arası
2001 - 3000 TL arası
3001 - 4000 TL arası
4001 - 5000 TL arası
5001 TL ve Üzeri
Bölüm
Almanca Eğitimi
Bilgisayarlı Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Fransızca Eğitimi
İlköğretim Matematik
Eğitimi
İngilizce Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi

28 Kişi
14 Kişi
14 Kişi
15 Kişi
1 Kişi
72 Kişi
1 Kişi
6 Kişi
34 Kişi
24 Kişi
7 Kişi
72 Kişi
2 Kişi
1 Kişi
6 Kişi
4 Kişi
2 Kişi
7 Kişi
10 Kişi

1 Kişi
Özel Eğitim Eğitimi
Psikolojik Danışmanlık
3 Kişi
ve Rehberlik Eğitimi
21 Kişi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
3 Kişi
Türkçe Eğitimi
Bölüm Bildirmeyen
Bölüm Bildiren

3 Kişi
63 Kişi
9 Kişi
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Eklemek İstenen Diğer Görüş ve Öneriler
UÜ'sinde okuyan öğrencilerden durum iyi olmayanlara yardım etmelidir, vize haftasında ders işlenmmelidir, bu kadar
çok zorlayıcı hem çan hem kalma notu olması çok çok zorlayıcı oluyor
Vize sınavlarının derslerle birlikte yapılıyor olmasının ve ayrıca hafta sonu Pazar gününe saat 17.00'a sınav konulmasının doğru bir uygulama olmadığını düşünüyorum.
Bununla ilgili de birçok öğrencinin yönetime geri bildirimi olduğunu biliyorum. Bu konunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini önermekteyim.
Bölümümüzde ara sınavların ders işlenen günlerin akşam saatlerinde yapılmasından memnun değiliz.
Allah rızası için otomasyonu düzeltin. Ders seçimlerinde kafamızda kalan 3 telden de olmayalım.
Gezi ve sosyal faaliyetler *kesinlikle* yetersiz...
Eğitim fakültesinin tuvaletleri aşırı pis.Temiz olmasını uymuyorum.A blok çok boğucu.
Eklesem ne faydası olacak, boş şeylerle oyalayacaksınız.
Hocalar daha insancıl olabilirler ve dersler daha hafif olabilir.
Çan Eğrisi sistemi tamamen yanlış bir uygulama. Hem öğrenciler arasındaki arkadaşlık ortamını zedelemekte hem de öğrencinin gerçek başarısının ortalamaya katılmasında
adaletsizliklere yol açmakta.
Umarım bu anket göz önüne alınarak yeni değişimlere gidilir.
Üniversiteye girdiğim yıldan beri sosyal aktivite vs. Gibi hiç bir alanda aktif bir çalışma yapılmadı. Bunun başında ünlü sanatçılarında geldiği şenliklerin kaldırılması yer alıyor.
Üniverstemiz kampüs yönünden çok güzel ama kullanabilene her türlü etkinlik yapmaya yeterli alan mevcuttur geçen yıldaki yönetim hatalarını yeni Rektörümüz umarız ki
yapmaz sizlere güveniyoruz :)
Sınıfların renkleri bunaltıcı.Teknolojik açıdan da sıkıntılı ,kablolar yetersiz,çoğu bilgisayar projeksiyona bağlanmıyor.Herkesin kablo almasındansa sınıflardaki kablolar
yenilenebilir.Sıralar rahatsız edici.İnşaat Mühendisliği Fakültesindeki gibi en azından oturduğumuz yer yumuşak olabilir.Tuvaletlerde lambalar yanmıyor saat 17.00'dan sonra
hava kararınca tuvaletler korkutucu oluyor.Zemin katlara ayrı ayrı masalar koyulacağına İİBF'deki gibi uzun ve ortasında prizler bulunan masa koyulabilir.Aynı masada
oturabilmek ögrenciler arasındaki etkileşimi de arttırabilir.Ara katlara koyulan masaları da yetersiz buluyorum sınav zamanlarında fakülte içinde oturup arkadaşlarla çalışacak
alan bulmakta zorlanıyoruz.Ders kayıt zamanlarında yaşanan sıkıntılara da bir çözüm bekliyorum.Son olarak ilk senede ögrencilere yönetim hakkındaki bilgilendirmeyi az
buluyorum.Mezun olacağım neredeyse bölümümle ilgili ço
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Sınıfları hapishane havasından kurtarın
İnşallah anket icin anket değildir.
Akademik takvim değişsin biz finale girerken diğer üniversiteler Büte girip evlerine gidiyorlar
Ders seçimi dönemlerinde otomasyondaki sıkıntılara acil bir çözüm üretilmesi lazım.
Öğrencilerin motivasyonlarını arttıracak organizasyonlar yapılmalı
Okulun sosyal etkinlik bakımından yetersiz olduğunu düşünüyorum. Eğitim Fakültesi sürekli lağım kokuyor. İkinci öğretimim ve yetersiz aydınlatma var, ders çıkışlarında
kapkaranlık oluyor. Okulda o saatte de güvenlik görevlisi bulunmalı. Duyurular SMS yahut bize verilen mailler yoluyla iletilmeli. Kütüphanede yer tutma durumu ortadan
kalkmalı.
Sınav tarihleri çok geç açıklanıyor(hangi sınavın hangi gün olduğu)Binamız çok eski Fakülte çevresinde boş alan çok ama banklar yetersiz ve düzensiz
Final ve bütünleme sınavlarından önce bu kadar fazla ara tatillerin olmasını sağlıklı bulmuyorum.Daha kısaltılabilir ya da hiç ara verilmeyebilir.
Derslere kayıtlı öğrenci sayısı sınıf oturma kapasitesinin çok üstünde olduğu için sıkıntılar yaşanmaktadır. Dersliklerde yer alan Atatürk portreleri cam kenarında güneş gören
bir yere asıldığından rengi atmış durumdadır. Eğitim Fakültesine kapıdan girdiğiniz an kesif bir tuvalet kokusuyla karşılaşmak gayet nahoş bir durum, temizlik ve hijyen
kurallarına daha dikkat edilmesini isterdim. Vizelerin sona ermesinin üstünden haftalar geçmesine karşın hala açıklanmayan vize notlarının olması, bu konuda yeknesak bir
uygulama olmaması da şaşırtıcıdır. İlk dönem ders aldığım öğretim üyelerinin öğrencilerle diyaloğa girme ve sorunları çözme yönünde tavırlar sergilemesi,son derece sabırlı ve
yapıcı olmaları en olumlu bulduğum özelliklerden. Teşekkür ederim.
Yemek şirketinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Önceki yıllara göre kalite ve çeşitlilik çok düştü. Sarı mutfak bezini dökülen çorbanın kenarlarını sildikten sonra, çorbanın
içine sıkan bir çalışan gördükten sonra hijyenden de bahsedemiyorum. Ayrıca eğitim fakültesi tuvaletlerinde bazen aylarca sabun olmuyor.
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