
BUÜ Kalite Koodinatörlüğü Sayfa 1

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi

Lisans Öğrencileri Memnuniyet Anketi Değerlendirmeleri (Temmuz-Aralık 2020) 
İFADE 

GRUPLARI
İFADELER

Tem.2020
(%)

Ara.2020
(%)

ÖĞRENCİLERE 
SUNULAN
HİZMETLER

1. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel etkinlikler yeterlidir. 39,39 40,86
2. Üniversitemizde öğrencilere yönelik sportif etkinlikler yeterlidir. 40,00 41,94
3. Üniversitemizde öğrencilere yönelik bütün faaliyetlerle ilgili duyurular 
yeterlidir.

47,88 52,16

4. Üniversitemizin sağladığı burs olanakları yeterlidir. 36,36 39,71
5. Merkez kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yeterlidir. 65,45 68,71
6. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan hizmetler genel olarak
yeterlidir.

61,21 63,81

7. Üniversitemiz yemekhanesinde sunulan yemeğin niteliği yeterlidir. 63,03 61,44
8. Üniversitemizin sosyal mekânları (kantin, kafeterya, büfe, v.b.) 
yeterlidir.

43,64 48,78

9. Üniversitemizin spor tesisleri ihtiyacı karşılayacak yeterliktedir. 42,42 47,99
10. Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetleri yeterlidir. 68,48 64,75
11. Gençlik Danışma Merkezinde verilen hizmetler yeterlidir. 61,82 53,24
12. Öğrenci otomasyon sistemi etkin ve yeterli çalışmaktadır. 44,24 51,44
13. Üniversitemizin internet sayfasından gerekli bilgilere 
ulaşılabilmektedir. 

67,27 67,05

14. Üniversitemizin sağladığı güvenlik hizmetleri yeterlidir 49,70 53,53
15. Üniversitemizde genel kullanıma açık alanlar (bahçe, park yerleri, 
spor alanları, tuvaletler vb.) temiz ve bakımlıdır. 

48,48 56,98

16. Yerleşkemize dışarıdan ulaşım olanakları yeterlidir. 75,76 68,35
17. Yerleşkemiz içindeki düzenlemeler (yol, trafik levhaları, otopark, yeşil 
alan, peyzaj vb.) yeterlidir.

55,76 61,80

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

46,67 53,81

19. Görükle yerleşkesi içindeki ulaşım olanakları yeterlidir. 66,67 64,82
20. Üniversitemizde öğrenci toplulukları etkin olarak çalışmaktadır. 59,39 61,15
21. Üniversitemizde mezuniyet sonrası iş seçenekleri konusunda yeterli 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

42,42 49,42

22. Üniversitemizde öğrencilere yönelik kariyer geliştirme etkinlikleri 
yeterlidir.

41,21 51,80

23. Genel olarak üniversitemizin öğrencilere sunduğu hizmetlerden 
memnunum.

49,09 53,38

YÖNETSEL
HİZMETLER

1. Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren yasa ve yönetmelikler hakkında 
yeterli bilgilendirme yapılır. 

45,45 48,20

2. Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren konularda öğrenci 
temsilcilerinin karar süreçlerine katılmaları sağlanır. 

53,94 54,89

3. Üniversitemizde öğrencilerin sorun ve önerilerini iletebileceği kanallar 
etkin çalışmaktadır. 

43,03 50,50

4. Üniversitemiz üst yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba 
gösterir.

46,06 51,80

5. Fakülte/yüksekokul yönetimi öğrenci sorunlarının çözümü için çaba 
gösterir.

56,97 55,97

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

49,09 50,07

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

53,94 56,47

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

72,73 68,71

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

61,82 60,72

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

56,36 53,88

11. Genel olarak sunulan yönetsel hizmetlerden memnunum. 60,00 57,55
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GENEL
OLARAK
EĞİTİM 
PROGRAMI

1. Dersler düzenli olarak yapılmaktadır. 87,27 89,14
2. Dersler açıklanan plana göre işlenir. 84,24 87,70
3. Dersler güncel bilgileri içermektedir. 81,21 84,96
4. Dersler için sunulan temel ve yardımcı kaynaklar günceldir. 77,58 77,91
5. Derslerin kuramsal ve uygulama ağırlığı uygun/dengeli dağıtılmıştır. 79,39 73,24
6. Dersler alanımla ilgili yeterlik kazandırmaktadır. 76,97 74,24
7. Dersler mesleki becerilerimin gelişmesi için yeterlidir. 67,88 64,32
8. Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır. 59,39 62,30
9. Öğrenciler isteği ve ilgisi doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedir. 63,03 67,63
10. Ders geçme sisteminin adil olduğunu düşünüyorum. 61,21 60,50
11. Sınav soruları dersin içeriği ile uyumlu ve kapsamlıdır. 73,33 71,73
12. Eğitimin yapıldığı derslikler fiziksel açıdan (temizlik, aydınlatma, 
klima, oturma düzeni vb.) yeterlidir.

68,48 65,54

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

71,52 67,70

14. Uygulamalı eğitim programlarının yapıldığı ortamlar (laboratuvar, 
atölye, sera, işletme, vb.) yeterlidir. 

52,73 59,64

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

49,09 48,20

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

42,42 43,96

17. Üniversitemizde yandal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

32,12 40,58

18. Üniversitemizde çift anadal olanakları hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

33,94 39,64

19. Genel olarak ön lisans/lisans eğitim programından memnunum. 66,06 68,13

GENEL
OLARAK DERS
VEREN
ÖĞRETİM 
ELEMANLARI

1. Öğretim elemanları, öğrencilerden neler beklenildiğini (derse devam, 
ödev, okuma listesi/ kaynaklar ve değerlendirme süreci vb...) dönemin 
başında internet üzerinden veya basılı olarak açık bir şekilde belirtir. 

62,42 69,35

2. Öğretim elemanları dersin içeriğine uygun öğretim yöntemleri 
kullanmaktadır. 

75,76 76,26

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

75,76 80,36

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

80,00 74,53

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

35,15 76,33

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

69,70 67,12

7. Öğretim elemanları öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirir. 55,76 61,51
8. Öğretim elemanlarına ders dışında da ulaşılabilir. 75,15 72,59
9. Öğretim Elemanları öğrencileri staj süreçlerinde bilgilendirir ve 
destekler.

60,61 59,71

10. Öğretim Elemanları öğrencilerin sosyal etkinliklere ve öğrenci 
topluluklarına katılımını destekler. 

50,91 55,18

KURUMA
BAĞLILIK

1. Uludağ Üniversitesi öğrencisi olmaktan memnunum. 62,42 69,71
2. Arkadaşlarıma ve yakınlarıma bu üniversiteyi tercih etmelerini tavsiye 
ederim.

62,42 67,12

3. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversiteyi tercih ederdim. 61,21 64,75
4. Tekrar tercih yapabilseydim yine bu üniversitenin aynı bölümünü tercih 
ederdim.

80,00 79,50

UZAKTAN
EĞİTİM

1. Çevrimiçi ders sırasında dersi anlatan öğretim üyesi ile etkin iletişim 
kurabiliyorum

75,97

2. Çevrimiçi ders esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. 63,31
3. Çevrimiçi dersler etkin olarak gerçekleşmektedir. 78,35
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İfade Grupları (Ara.2020) Grup (%) Genel (%)

ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER 55,52

63,21

YÖNETSEL HİZMETLER 55,34

GENEL OLARAK EĞİTİM PROGRAMI 65,63
GENEL OLARAK DERS VEREN ÖĞRETİM 
ELEMANLARI

69,29

KURUMSAL BAĞLILIK 70,27

UZAKTAN EĞİTİM 72,54

Katılımcıların Sınıfsal Dağılımı

1. Sınıf 71

2. Sınıf 83

3. Sınıf 72

4. Sınıf 79

5. Sınıf 66

6. Sınıf ve Üzeri 6

Hazırlık 2

Toplam 379

Katılımcıların Ücret Beklentisi Dağılımı 

1000 TL ye kadar 1

1001 - 2000 TL arası 1

2001 - 3000 TL arası 17

3001 - 4000 TL arası 57

4001 - 5000 TL arası 86

5001 TL ve Üzeri 217

Toplam 379
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EKLEMEK İSTENEN GÖRÜŞ ÖNERİ VE BEKLENTİLER

Teşekkür ederim. 
İyi ki Bursa Uludağ Üniversitesi! 
Sınava giriş süresinin 3 dk olması yetersiz bir süre. Bazı derslerin bölümle alakası yoktur ve dahası 
işleniş şeklinin bölümle alakası tamamen bulunmamaktadır. 
Çevrimiçi derslerden hiç verim alamıyorum, çünkü katılabileceğim sakin bir ortamım yok. Umarım 
en kısa zamanda okulumuza dönüş yapabiliriz. 
Uzaktan eğitimde işlenen dersler kayıt ediliyor ukeye yükleniyor ancak bazı klinik bilimler erişim izni 
vermiyor, derse herhangi bir olumsuz nedenle katılamadığımızda klinik uygulama dersi hakkında 
kaynağım olmuyor, öğrenemiyorum. Gereğinin yapılmasını ar 
Otomasyon sistemimiz çok eski. Okul içinde market, kurumsal kafeler vb. kurumlar hiç yok.
Genel olarak muzdarip olduğum konu öğrencilerin üniversite idaresi tarafından yeterince höşgörülü 
karşılanmadığıdır ve öğrencilerin fikir ve görüşleri üniversite idaresince pek önemsenmemesidir. 
Teşekkürler. 
Derslikler yenilenebilir. Özellikle öğrenci sayısının fazla olduğu derslerde dersliğe sığılamayabiliyor. 
Laboratuvarlar ise daha işlevsel hale getirilebilir. Özellikle bizim fakültemizde oldukça fazla 
örümcek ağı vb. bulunmakta bu tarz hijyen konularına d 
Veteriner Fakültesi Öğrenci İşleri çalışanlarının denetiminin yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
Her ne kadar 2 dönemi online olarak geçirsek de yüz yüze eğitimin yapıldığı zamanlarda öğrenci 
işlerine ulaşmak çok zor oluyordu çünkü neredeyse her gün mesai 
Uzaktan eğitime giremeyen öğrencilere kızılıp kaydedilen videoların atılmaması sistemsel bir 
yanlışlıktır, böyle bir şey olmamalı. Ayrıca sınavları buradan sadece hocaların değil bizim de 
hoşumuza gitmiyor ancak mevcut durumda notlar yükseliyor veya mecbur 
Veterinerin kelime anlamı hayvandir. Veterinerlik fakültesi dediğinizde ne anlama geldiğini , ve de 
bize neden veteriner hekimi denilmesi gerektiği umarım anlaşılır. Ayrıca kampusle ilgili olarak 
yüzme havuzunun olmaması büyük bir eksiklikti, bahar şenlik 
Sosyal etkinlikler okul tarafından arttırılmalı!!! 
Geldiğim zaman fakültemizin daha temiz ve daha yeşillik olmasını isterim. Kuru otlaklarin 
arasındaki bir fakülte olarak değil. 
Daha iyi bir üniversite olmak için önümüzde hiçbir engel yok, saygılar ve sevgilerle 
Online derslerde asla hocayla sağlıklı iletişim kuramıyoruz çünkü genellikle umursamıyorlar 
Öğrenci işlerinin maillere cevap verme konusunda daha dikkatli ve hızlı olması gerekir 
Kampüs içine kapsamlı bir market açılsa çok iyi olur. 
veteriner fakülteleri birçok uygulamalı eğitim yapan bölüm gibi pandemiden son derece kötü 
etkilenmiştir.Rektörlüğün sene başında hibrit eğitim yapacağını açıkladığı veteriner fakültesi 
yalnızca 5. sınıfların 1 dersini isteğe bağlı hibrit olarak gerçekleş 
Uygulamalar daha çok olmali
Veterinerlik Fakültesi değil Veteriner Fakültesi yazın bi dahaki sefere.. 
Öğretim görevlilerinden online eğitimin bizim suçumuz gibi davranmamalarını rica ediyorum. Derse 
giremiyoruz diye bizlere kızmamalarını rica ediyorum bir çoğumuz bu zorlu dönemde bir sürü 
sorunla baş ediyor ve aynı zamanda dersleri yürütmeye çalışıyoruz a 
Özellikle sınav kağıtlarının okunması hususuyla ilgili adaletsizlik , gerek uzaktan gerek normal 
eğitim öğretim döneminde kopya çekilmesinin önlenememesi ve tüm bunlara ek olarak bölümdeki 
hocaların büyük bir kısmının kendilerini insan üstü görüp aşılamaz 
Anket çok güzel olmuş. 
Gayet faydalı, teşekkür ederim 
Yok
Sinavlar çok zor. Bu şartlarda bu sinavlar cidden çok zor... 
Vize haftalarında ders işlenmesi öğrenci açısından çok sıkıntılı bir durum :( 
Şu dönemde hocalarımızdan herkes gibi ben de anlayış bekliyorum. Bize yardımcı olmaları 
gerekirken daha da üzerimize gelmemelerini istiyorum. Sanki hastalığı biz ortaya çıkarmış gibi 
davranmalarını istemiyorum 
sosyalleşme anlamında biraz eksik görüyor olsam da iyiki dediğim bir bölüm ve üniversite ayrıca 
bina anlamında veteriner fakültesini eksik görüyorum:( 
Online eğitim çok zor okulu görmeden bu cevapları vermek zorunda kalmak kötü 
Üniversitemizin yönetim kadrosunu yeterli bulmuyorum.
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Sınav sistemindeki durumdan dolayi hocalar aşırı acımasız davranıyor bu durum tolere 
edilemeyecek düzeye ulaştı sanki virüsü biz yaymışız gibi davranıyorlar 
Üniversitemizde cami yerine daha iyi laboratuvarlar yapılırsa daha iyi bir eğitim almış oluruz. 
Okula tıp fakültesi hastanesinden kaynaklı birçok yabancı insanın girmesinden rahatsızım. Ayrıca 
kulüplerin daha çok etkinliklerini arttırmasını ve sosyal içerikli etkinliklerin artmasını istiyorum. 
Veteriner fakültesi öğrencisi olarak ve çiftlikte çalışa 
Canım fakültem şu an staj yaptığım yerden anlıyorum ki ben çok kaliteli bir fakültede okumuşum. 
Hem hocalarım dekanım her şey için çok çok teşekkür ederim. Sahada uludağ eğitiminin farkına 
vardım. Eşsiz bir eğitim. Teşekkürler. 
Üniversitemizin ve fakültemizin sosyal ve fiziki olanakları çok eksik.Çiftliğin hali malum.Hiçbir spor 
aktivitesi yapılmıyor.Yılda bir defa o da öğrencilerin çabalarıyla gerçekleşen tanışma partisi dışında 
insanlar kaynaşacağı bir etkinlik yok.Çok fazla ö 
Siniflardaki ogrenci sayisinin azaltilmasi, kafeteryanin buyutulmesi
Online eğitimde bütün öğrencilerin aynı olanaklarının olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Lab ve çiftliğe yapılan harcamalar yeterli değil. Uludağ personeli( vet fakültesi değil, bir de öğrenci 
işlerinde çalışan tatlı kadın hariç, rektörlük vb) öğrenciyi adamdan saymıyor. Örn: çift anadal 
bilgilendirmeye koyulan o adam.
Açıkçası çok iyi bir anket ama çevrimiçi sınavlar, dersler hakkında daha çok soru olabilirdi. 
Kampüs içerisinde market açılmasını istiyorum 
Sınava giriş süresinin 3 dakika içinde olması sorunlara yol açabiliyor. Bu sürenin 10 dk ya kadar 
uzatılması daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 
Bunun dışında klasik olarak yapılan sınavlarda sürenin soru sayısına göre az olması çok fazla 
strese yol açıy 
İş hayatına yönelik daha fazla çalışma ve pratik ve uygulama becerimizin artırılmasını isterdim. Ek 
olarak iş hayatına yönelik tavsiyeler ve bilgilendirmeler kapsamlı şekilde aktarılması önerimdir 
Okula ilk basladigim yillarda ailemden uzakta oldugum icin bazi sorunlar yasadim. Genel olarak
kendi sorunlarima ragmen okul ortaminda bolum arkadaslarimla yasadigim birkac olumsuzluk
disinda fakultemde destekleyici ve adil bir ortam oldugunu dusunuyorum.
Öncelikle diger pek cok fakulteye oranla iyi bir fakulteyiz. Ancak bu uzaktan eğitim surecinde 
uygulama derslerinin olmamasi ve hastaneden uzak olmamiz bizlerin hekimlik becerimizi
gelistiremememiz acisindan kötü etkiliyor. Ayrica online sinavlarda yasani
Umarım bir an önce yüz yüze eğitim alabiliriz,gelmek için sabırsızlanıyoruz:( 
Fakülte çiftliğine giden otobüs yok . Yürümek zorunda kalıyoruz. Bazen geliyor ama sığmıyoruz 
bazılarımız yine yürümek zorunda kalıyor 
Cevaplarda belirttiğim gibi üniversitenin sosyal kültürel ve sağlık alanlarında yardım girişimleri 
öğrenciler için yetersiz ama bunlar bir yana şu an uzaktan eğitim alıyoruz onda bile ders videoları 
zamanında yüklenmiyor. Vizeler bitti ama okul açıkken so 
Online derslerin ukeye yüklenmesi herkesin ulaşabilmesi ve kaynakların da aynı şekilde 
ulaşılabilmesini istiyorum 
Öğrenci işlerinin öğrenciler için gerekli plan ve programları açıklayıcı bir şekilde listeleyip 
sunmadığını düşünüyorum. Örneğin yaz okulu için diğer üniversitelerle ilişkili durumlarda kendileri 
öncesinde gerekli derslerle ilgili açıklama yapsalar her öğ 
Okulda hâlâ havuz yok.
UKEY online sınavda soru havuzu sisteminin adil zorlukta soruları dağıttığını düşünmüyorum. 
Okulun erasmus ofisine telefon ve mail araciligi ile iletisime gecmek zorlu ve aldigimiz geri donusler
yetersiz. Erasmus ofisinde ogrencilere karsi tutum da cok acimasiz. Cogu kez gereksiz yere
azarlandim ve kendimi savundugum icin beni odalarindan bile k
Yurtdışı staj vs olanakların genişletilmesi adına daha fazla faaliyet olmasını umuyoruz. 
İş hayatına yönelik daha fazla çalışma ve pratik ve uygulama becerimizin artırılmasını isterdim. Ek 
olarak iş hayatına yönelik tavsiyeler ve bilgilendirmeler kapsamlı şekilde aktarılması önerimdir 
Üniversite iyi yolda geldiğimden beri 4 yıl hiçbir şey yapılmadı eski rektör ve yandaşlarına lanet 
olsun
Umarım bu anketin sonuçları dikkate alınır ve eksiklikler giderilip öğrencilerin mağduriyet ve 
haksızlıklara uğraması engellenir 
Kampüs ve dahi fakülte imkanları çağın oldukça gerisinde ve ne öğrenci yanlısı ne de akademisyen 
yanlısı. Kimseye adilce ve yeterli hizmet sunulmuyor. 
Sözlü sınavlara daha adil bir sistem getirilmeli. Uygulamali derslerin konulari net bir sekilde 
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belirtilmeli ve sınavlarda da (sözlü sınavlarda) o belirtilen konulardan öğrenciler sorumlu tutulmalı. 

Bir çok uygulamali dersimde belirsiz konulardan belirsi
Uludağ üniversitesi pişmanlıktır 
Eğitim sistemimiz üzgünüm ama tamamen ezbere dayalı , 2 hafta önce seçmeli aldığımız derste 
son sınıf öğrencilerine hocamız bir soru sordu ve kimse yorumlayamadı soru basit böbrek 
yetmezliğinde karşılaşabileceğiniz klinik bulgular ve bakılması gereken biy 
Keşke yazmasaydım 
Okul açılsın 
Hangi birisini izah edelim yeşil Bursa deniliyor hiç bir yeşillik yok 2. Dünya savaşından kalma 
otomasyon sistemi kullanılıyor . Öğrenci çıkarları için hiç bir aktivite yapılmıyor. Öğretim görevlileri 
aile şirketi olmuş 
Vizeler esnasında dersler işlenmemelidir. Hem derslere katılmak hem de ara sınavlar için çalışmak 
çok zor oluyor. Yani ikisi aynı anda yetişemeyiz. 
Sınavlar süresi çok az. Sınav süreleri uzatılmalıdır. 
Sinav değerlendirmesinin adil olup olmadığı gibi konularda kişiden kişiye değişiklik gösteren 
durumlar olduğu için 3 verdim. Bazı hocalar tam olarak adil davranırken bazıları tamamen adaletsiz 
davranabilir gibi bir durum söz konusu olduğu için yanıtlarim  
Veteriner fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olarak uygulama bilgilerimin çok yetersiz kaldığını 
düşünüyorum. Bir önceki dönemde de hiç ders işlenmediği için teorik bilgilerden de eksik kaldık. 
Sınıftaki öğrenci sayısını küçültmek herkes için daha yararlı olur  
Okula ulaşımda daha az minibüs daha çok otobüs sağlanabilmesi 
Fakültemizin isminin Veteriner Hekimliği fakültesi olarak değişiminde bulunulması, hekimlik 
ünvanının yoksayılmamasını destekleyici konulara ağırlık verilmesi, 
İmkanlar dahilinde daha yeni tekn 
Üniversitemizin ve fakültemizin sosyal ve fiziki olanakları çok eksik.Çiftliğin hali malum.Hiçbir spor 
aktivitesi yapılmıyor.Yılda bir defa o da öğrencilerin çabalarıyla gerçekleşen tanışma partisi dışında 
insanlar kaynaşacağı bir etkinlik yok.Çok fazla ö 
Üniversite yonetimi yeterli değil. Veteriner Fakultesi imkanlari arttirilmali ozellikle ciftliklere ve 
hastaneye daha iyi sartlar saglanmali.
Üniversitemizde cami yerine daha iyi laboratuvarlar yapılırsa daha iyi bir eğitim almış oluruz. 
Fakülte yönetimi ve öğretiminden genel olarak çok mutluyum. Bölümümü ve derslerimi seviyorum 
fakat üniversitemizin düzeni ve işleyişi zaman zaman beni üzüyor. Özellikle alınan kararlarda 
öğrencilerin fikirlerinin daha etkin olması, temsilcilerimizin daha  
Veteriner Fakültesi öğrencisi olarak online ders sürecinde bazı derslerin dersi veren öğretim üyesi 
tarafından ukeye yüklenmediğini ve öğrencilerin mağduriyet içinde olduğunu üzülerek bildirmek 
isterim. Ayrıca bu durumun derslere katılma zorunluluğu olmad 
Umarım bir an önce yüz yüze eğitim alabiliriz,gelmek için sabırsızlanıyoruz:( 
Online eğitimden hiç memnun değiliz. Özellikle uygulama alanında çok geride kaldığimizi 
düşünüyorum. Dersler olmasa bile uygulama alanında telafiler de yüzyüze olmasi gerçekten 
gerekli.
Uludağ üniversitesi pişmanlıktır 
Uzaktan egitim olmasin lütfen uygulama dersleri hic iyi olmuyor ve basta klasik olmak üzere tüm
sınavlar aksam vakti olmamali ya da hic klasik olmasin online herşey çok zor� 
Veteriner fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olarak uygulama bilgilerimin çok yetersiz kaldığını 
düşünüyorum. Bir önceki dönemde de hiç ders işlenmediği için teorik bilgilerden de eksik kaldık. 
Sınıftaki öğrenci sayısını küçültmek herkes için daha yararlı olur  
Online ders saatleri arasındaki dinlenme aralarının arttırılması 
Anketin yüzeysel olduğunu ve iyileştirmeler açısından fakülte bazlı yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. 
Online sınavların öğrenciye hiçbir şey kattığını düşünmüyorum. Ödevlendirme şeklinde vize ve final 
daha mantıklı bir sistem olurdu. Devam zorunluluğu her ders için önemli olmadığını ve öğretim 
hayatımızı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. 
Üniversite 2015 öncesi gibi eğlenceli olsun 
Derslerde kaynak paylaşımı eksiksiz yapılsa daha iyi olur.ögretmenler sunumlarıni yada ders 
notlarını kaynak olarak paylaşsa daha iyi olur.Her derste kaynak bulmak çok zor.kaynagı 
bulunmayan dersi anlamak ögrenmekte zor oluyor.
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Ben genel anlamda memnunum ama bu pandemi sürecinde bizlere gereken önemin verilmediğini 
düşünüyorum. yaklaşık bir senedir bu durumdayız ve hocalarımızın bize sadece ders anlat bırak 
yapması bizi olumsuz etkiledi uygumaları gerçekleştiremediğimiz için. bi 
Lise eğitiminin Uludağ universitesinin eğitiminden daha iyi olduğunu düşünüyorum 
Özellikle sınavların sonucu çok yüksek olduğunda çan eğrisinin iptalini istiyorum 70'e dc gelmesi 
absürt oluyor. İsteğe bağlı Bağıl sistem olması lazım i. 
Merhabalar. Aldığımız eğitimden çok memnunuz. Hocalarımız çok iyi ve donanımlı hocalar. Ama 
okulumuzda peyzaj namına bir şey yok. maqgal dışındaki banklar dışında oturma alanımız yok. 
Derslerimiz oldukça yoğun ve ağır, ders aralarında dışarda daha fazla z 
Çevrimiçi eğitim ile ne kadar etkin bir şekilde öğrenim görülebilir emin değilim. Umarım yüz yüze 
eğitime bir an önce geçilir 
Uzaktan eğitimde ders saatinde bazı sebeplerden katılamayabiliyoruz dersler kaydediliyor fakat 
erişim izni verilmiyor öğrenemiyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Teşekkürler 
Online dersler hocalar ne kadar iyi anlatsa da verimli geçmiyor, uzaktan eğitimle mesleki ciddiyet 
ve bilgi kazanılmıyor. Sosyal faaliyetler genele olarak yetersiz , okul çevre düzenlemesi daha güzel 
yapılabilir. 
Mezun olduktan sonra iş imkanları ile ilgili sunum yapılabilir. Daha çok online seminer verilebilir. 
Uzaktan eğitimde ders saatinde bazı sebeplerden katılamayabiliyoruz dersler kaydediliyor fakat 
erişim izni verilmiyor öğrenemiyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Sosyal olarak çok zayıf bir okulumuz var, festivallerin geri gelmesini isteriz. Onun dışında 
fakültemdeki personelden ve öğretim görevlilerinin çoğundan memnunum. 
Mediko bin kat daha güzel olabilir. çimler çok bakımsız. okul ağaçlandırma açısından yetersiz. 
Online sınavlara ilişkin, daha fazla güncelleme, yenilik ve dahice buluş istemiyoruz. Pandemi bizim 
suçumuz değil artık bizi zorlamayın lütfen. 
Ögretim elemanları geçirdigimiz bu zor günler ve şartlara rağmen öğrencilere herhangi bir kolaylık 
sağlamıyorlar. Üstelik daha da zorlaştırmak için çaba sarf ediyorlar 
Bu online süreçte en azından uygulama dersleri hibrit verilebilirdi ya da uygulama dersleri için 
telafiler yapılabilirdi fakat bunlar olmadığı için dikiş atmayı bilgisayardan izleyerek öğrenmeyi 
umduk. Açıkçası stajda yapamadığım için uygulama konusunda 1 
Online eğitim için de üniversitemiz yada hocalarımız yeterli çabayı göstermektedir fakat yine de bu 
eğitimi sisteminin koşulların olağanüstülüğüne rağmen yeterli olduğunu düşünmüyorum, o nedenle 
veteriner hekimlik eğitimi de akan bir öğrenci olarak yüzyüz 
Teşekkürler 
-Kanaatimce otomasyon sisteminde sınıfın harf notu dağılımının olması gerekiyor  
-Yemekhanede sık karşılaştığım sorunlardan biriydi çok sıra olmasına rağmen başka bir sıra 
açılmaması ayrıca sıranın akacağı yerin yeterince belirtilmediği için bu sebeple ka 
Empati empati empati empati empati
Geliştirilmesi gereken konular içerisinde üniversitemizin sportif alt yapısının kesin olması gerektiğini 
düşünüyorum. Uygulamalı eğitim modellerinin ise kesinlikle güncellenmesi gerekli. Yurt dışındaki 
öncü fakültelerin faaliyetlerinin incelenip bize uygu
Bizlere yardımcı olun.. 
Üniversite zaten her öğrenci için çetrefilli ve zor geçmekte bu yüzden dönemsel olarak yapılan 
etkinliklerin pandemi sonrasında geri gelmesini, okulun yeşillenmesini ve bazı fakülte binalarının 
buna ek olarak eski kütüphanenin dış cephesinin boyanıp bakım 
Kampüste güvenlik, peyzaj yapılmalı, etkinlikler düzenlenmeli. 
Bence bölümümün adı veteriner hekimlik fakültesi ya da veteriner tıp fakültesi olarak 
değiştirilmelidir . Çünkü veteriner kelimesi hayvan anlamına gelmektedir. 
Okul açıldığında kesinlikle öğrencilere yönelik etkinlikler arttırılmalı ve bahar şenlikleri 
düzenlenmelidir. Yemekhanedeki yemekleri sağlayan kuruluş sürekli denetlenmeli menü harici 
yemek çıkması engellenmelidir 
Online sistemde sınav sürelerinin çok kısa olması dolayısıyla yetiştirmek zor oluyor  
Özellikle de klasik sınavlarda bu daha büyük bir problem oluşturuyor. Bana kalırsa klasik sistem 
online sistem için uygunsuz bir sınav şekli. Bunun yerine tüm sınavların 
Şu okula bir gün bile keyifle ve isteyerek gelmedim, teşekkür ederim. 
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Aldığım uygulmalı eğitimin olması gerekenin çok altında olduğunu düşünüyorum 
Görükle-kampüs girişi daha basitleştirilebilir. (Kütüphane tarafındaki fakültelere gidenler çok 
dolaşıyor). Özellikle veterinerlik fakültesinin amfi salonuna ihtiyacı var düz sınıflarda ders verimli 
olmuyor.
Sınav giriş ilk 3 dk çok yetersiz. Aynı zamanda sınav haftasında ders işlemek öğrenciyi çok zora 
sokan bir durum. Şahsım adına sınavlar bittiğinde yüksek notlarıma ödül olarak derslerden 2 hafta 
geride başladım ve resmen derslerden soğudum. 
Uygulamalı dersler için, yüksek biyogüvenlik önlemleri ile , dönüşümlü olarak yüz yüze ders 
alabilmek istiyoruz
Okulumuz fakültemiz ve derslerimizin zorluğuna rağmen 6 yıl okuduktan sonra askeri ücretle işe 
başlamak en fazla olsa olsa 3000-3500 lira maaş almak emeklerimizin karşılığının verilmemesidir 
Saygı değer hocalarımın sınav için hazırladıkları bazı sorular çalışan ve çalışmayan öğrenciyi ayırt 
etmek değil çalışan öğrencinin hakkını yenmektir.Bu dönem için düşünülen ve hazırlanan ukey 
sınav platformunda yaşanan bazı teknik sorunlarla bizler karşı 
İkinci dönem okulu açın gözünüzü seveyim böyle ne eğitim olur ne veteriner hekimi olunur kusura 
bakmayın.. Ya da bize staj vs imkanı sağlayın staj yapıp gelişelim mesleki açıdan.. 
online eğitimle mesleğime dair yeterli donanıma sahip olamıyorum 
Bence bölümümün adı veteriner hekimlik fakültesi ya da veteriner tıp fakültesi olarak 
değiştirilmelidir . Çünkü veteriner kelimesi hayvan anlamına gelmektedir. 
Çok disiplinsiz ve kopya çekmeye musait bir okul.kamera sistemi bile iyi değil. Otomasyon sistemi 
berbat Atatürk üniversitesinin otomasyon sistemi daha iyi çok kötü otomasyon sistemi var.
OTOMASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ 


