YENİ GELEN ÖĞRENCİ ANKETİ

Değerli Öğrencilerimiz,
İstanbul Teknik Üniversitesi'ne hoş geldiniz.
İTÜ Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde hazırlanan bu ankete özellikle katılmanızı rica
etmekteyiz. Üniversitemiz bünyesindeki eğitim kalitesini arttırmak ve sunulan hizmetlere
yönelik görüş ve düşüncelerinizi almak amacıyla oluşturulmuş olan bu ankette vereceğiniz
katkı, ileriye dönük eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinin yanında Kalite Yönetim
Sistemi çalışmaları kapsamında da oldukça önemli rol oynayacaktır.
Şimdiden bu anket çalışmasını doldurarak vereceğiniz katkı ve destek için teşekkür ediyoruz.
NOT: Anket sonunda "Formu tamamladım, cevaplarımı gönder" butonuna basmayı lütfen
unutmayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 20.01.2019
Uygulama Zamanı: 03.09.2018 - 13.12.2018

1)
2)
3)
4)

Kazandığınız program? *
Mezun olduğunuz lise? *
Ailenizin ikamet yeri? *
Cinsiyet? *
Kadın
Erkek

5) İTÜ ..... bölümünü seçme nedeniniz? * (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
İyi iş olanağı
En çok istediğim meslek olması
Kendimi iyi yetiştirme olanağı
Popüler/güncel meslek olması
Arkadaş/ Aile/ Tanıdık tavsiyesi
Köklü üniversite
YKS puanımın uygun olması
Sosyal Olanaklar
Eğitim dili
Mezunların Başarısı
Burslar ve Yurt İmkanları
Medya/Sosyal Medya tanıtımı
Diğer

6) Bölümünüz meslekler açısından kaçıncı tercihinizdi? *
7) Seçtiğiniz İTÜ Bölümü üniversite tercih sıranızda kaçıncı sıradaydı? *
8) Girmiş olduğunuz İTÜ Bölümünden daha üst sıralarda tercihiniz varsa, bu tercihi
yapma sebepleriniz nelerdir? * (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
İyi iş olanağı
En çok istediğim meslek olması
Kendimi iyi yetiştirme olanağı
Popüler/güncel meslek olması
Arkadaş/ Aile/ Tanıdık tavsiyesi
Köklü üniversite
YKS puanımın uygun olması
Sosyal Olanaklar
Eğitim dili
Mezunların Başarısı
Burslar ve Yurt İmkanları
Vakıf Üniversitesinin Bağlı Olduğu Holdingde İş imkanı
Medya/Sosyal Medya tanıtımı
Diğer

9) Bölümünüzü kazandığınız için memnun musunuz? *
Evet
Hayır
Kararsızım

10) Bölümünüzden mezun olduğunuzda iş bulma gibi bir kaygınız var mı? *
Evet
Hayır
Fikrim Yok

11) Kayıt süresince organizasyon açısından zorluk yaşadınız mı? Hangi konu/konularda?
*
Evet
Hayır
Kısmen
Diğer

12) Kayıt öncesinde hem okulun hem de fakülte/bölüme ait internet sitelerindeki
yönlendirmelerinin faydası oldu mu? *
Evet
Hayır
Kısmen

13) Okul, fakülte ve bölüme ait web sayfalarının içerdiği bilgiler isteklerinizi karşılıyor
*
mu?
Evet
Hayır
Kısmen

14) Bölüm tercihinizi yapmadan önce bilgi sahibi olmak için hangi kaynaklardan

yararlandınız? * (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Web sayfası
Tanıtım günleri
Broşürlerden
Yakınlar/ meslektaş
Mezunlar
Arkadaş
Öğretmen
Medya/Sosyal Medya tanıtımı
Diğer

15) Tanıtım programlarının gelecek yıllarda da devam etmesini gerekli buluyor
musunuz? (Size sağladığı fayda açısından değerlendirildiğinde) *
Farketmez
Gerekli olduğunu düşünmüyorum
Gerekli olduğunu düşünüyorum
Fikrim Yok
Katılmadım

16) Mezun olduktan sonra kariyer planınızı nasıl yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? *
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Özel sektörde çalışmak
Kamu kuruluşunda çalışmak
Yurt dışında çalışmak
Kendi şirketimi kurmak
Akademik kariyer (Yüksek Lisans, Doktora, ...)
Fikrim yok, karar vermedim
Diğer

17) Kazandığınız bölüme ek olarak çift anadal/yandal yapmayı düşünüyor musunuz? *
Yandal yapmayı düşünüyorum
Çift anadal yapmayı düşünüyorum
Yandal ya da çift anadal yapma konusunda karar vermiş durumda değilim
Bu konu hakkında karar verecek bilgiye sahip değilim
Düşünmüyorum

18) Kendinizi nasıl bir öğrenci olarak tanımlarsınız? * (Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
Düzenli çalışma alışkanlığı olan
Kültür ve sanata ilgili
Sorumluluk sahibi
Spora ilgili ve yetenekli
Teknolojik gelişmeleri takip eden
Bilime ve araştırmaya meraklı
Sosyal
Amaçları doğrultusunda ilerleyen
Ortalama
Kendimi değerlendiremiyorum
Diğer

19) “İyi üniversite eğitimi” denildiğinde, hemen aklınıza gelen üç kelimeyi/kavramı,
sizin açınızdan önemine göre sıralayınız.
20) İTÜ’yü seçerken sizi tereddütte bırakan sebepler varsa bizimle paylaşabilir misiniz?

21) Kayıt işleminizi bir daha yapsaydınız hangi yolla yapmayı tercih ederdiniz? *
İTÜ'de kayıt
E-devlet

22) Kayıt işleminiz yaklaşık olarak ne kadar sürede tamamlandı? *
23) Kayıt sırasındaki izlenimleriniz, düşüncelerinizi ve varsa önerilerinizi belirtiniz.

