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1.Eğitim aldığınız dönem       2. Cinsiyetiniz 
( ) Donem 1         ( ) Kadın 
( ) Donem 2         ( ) Erkek 
( ) Donem 3 
( ) Donem 4 
( ) Donem 5 
( ) Donem 6  
 
 1 2 3 4 5 
1.Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim, müfredata ve programa uygun şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 

     

2. Öğrencilere sunulan teknolojik imkanlar yeterlidir.      
3.Fakültemizde öğrencilere yönelik bilimsel faaliyetler yeterlidir.      
4.Fakültemizde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler yeterlidir.      
5.Fakültemizde öğrenci kulüpleri etkinlikleri yeterlidir.      
6.Fakültede öğrencilere yönelik yapılan duyurular zamanında gerçekleştirilmektedir.      
7.Öğrenciler, tıp fakültesi yönetmelik, yönerge, müfredat ve uygulamalar konusunda 
bilgilendirilmektedir. 

     

8. Fakültede öğrenci değişim programları (Erasmus, Farabi vb.) uygulanmaktadır.      
9. Sınav değerlendirme sisteminde objektif ölçme değerlendirme kriterleri mevcuttur.      
10. Fakültedeki dersliklerin fiziki koşulları eğitim için uygundur.      
11.Fakültede engelli öğrencilerin kullanımına yönelik gerekli düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. 

     

12.Fakültedeki laboratuarların fiziki koşulları yeterlidir.      
13.Fakültedeki laboratuarlarda uygulama materyalleri (maket vb.) yeterlidir.      
14.Programlarda uygulanan teorik dersler yeterli düzeydedir.      
15.Programlarda uygulanan uygulamalı dersler yeterli düzeydedir.      
16.Tüm teorik ve uygulamalı dersler programa uygun şekilde işlenmektedir.      
17.Derslerde kullanılan ders materyalleri ve önerilen yardımcı kaynaklar yeterli düzeydedir.      
18. Fakültedeki öğretim üyeleri dersleri verimli ve etkin şekilde anlatmaktadır.      
19.Öğretim üyeleri öğrencilerin derse katılımını ve ders içerisinde aktif derse katılımını 
teşvik etmektedir. 

     

20. Öğrenciler öğretim üyelerine rahatlıkla ulaşabilmekte ve iletişim kurabilmektedir.      
21.Fakültedeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yeterlidir.      
22.Fakültedeki yabancı dil eğitimi yeterli düzeydedir.      
23.Fakültedeki seçmeli ders çeşitliliği yeterli düzeydedir.      
24.Fakülte akademik danışmanlık uygulamaları yeterli düzeydedir.      
25.Akademik danışmanıma ilgili konular hakkında iletişim kurabilmekteyim.      
26.Fakültede mesleğimizin kariyer olanakları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.      
27.Fakültemiz mesleğimizdeki güncel yenilik ve yaklaşımlara karşı bizleri hazırlamaktadır.      
28.Fakülteden aldığım eğitim meslek hayatına yeterli düzeyde hazırlamaktadır.      
29.Tıp Fakültesi yönetimi, öğrencilerin sorunlarına karşı duyarlı davranmaktadır.      
30.Tıp Fakültesi yönetimi öğrencilerin önerilerini dikkate alır ve çözüm odaklı yaklaşır.      
31.Tıp Fakültesi idari personeli öğrencilere karşı pozitif tutum ve davranış sergiler.      
32.Bu fakültenin öğrencisi olmaktan mutluluk duyuyorum.      
 

Değerli öğrencilerimiz, Tıp Fakültesindeki eğitim öğretim kalitesini daha da iyileştirmek, sizlere en iyi eğitim olanaklarını 
sağlamak adına sizlerden geri bildirim almamız çok önemlidir. Anketlerde sizlere ilişkin kimliğinizi tanımlayıcı soru 
bulunmamaktadır. Anketlere verdiğiniz cevaplar sadece fakültemiz eğitim kalitesini geliştirmek için kullanılacak olup, 
sonuçları sizinle paylaşılacaktır. Aşağıdaki sorulara sizler için uygun olan aşağıdaki (1-5) puanlarından birini seçerek yanıt 
veriniz. 
1 Kesinlikle Katılmıyorum    2 Katılmıyorum     3 Kararsızım     4 Katılıyorum     5 Kesinlikle Katılıyorum 


