
 
ÖĞRETİM ELEMANI VE DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ 

 
Bu anket Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından geliştirilmiştir. Anketin uygulanması, analizleri ve 
değerlendirilmesi yine aynı birim tarafından gerçekleştirilecektir. Anketin amacı kalite geliştirme süreçlerinde kullanmak amacıyla öğrencilerimizin görüş 
ve düşüncelerini öğrenmektir. Ankette önce kişisel bilgileriniz, sonra da kalite süreçlerini değerlendirmenizle ilgili sorular bulunmaktadır. Kimlik bilgileriniz 
gerekli değildir. Her bir anket maddesinin karşısında memnuniyet derecelerinizi yansıtmanız için 5’li likert şeklinde derecelendirmeler yer almaktadır. 
Lütfen maddeleri memnuniyet düzeyinize göre işaretleyiniz. Son kısımda görüş ve önerilerinizi ayrıca yazabilirsiniz. 
 
Ankette kişisel mahremiyetin korunması esastır. 
Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 
Kalite Koordinatörlüğü 
 

 

1. Dersin Adı :  

2. Dersin Kategorisi :   (       ) Zorunlu               (       ) Seçmeli 

3. Dersi Veren Öğretim Elemanı :  

4. Sınıfınız: 1 (  )   2(  )        3(  )         4(  )        5(  ) 

5. Dersi kaçıncı kez alıyorsunuz: 1 (  )   2 (  )        3 + (   ) 

6. Derse Devamlılığınız  : (  ) %50 den az          (  ) %50-75            (  ) %75-100 

7. Ders içeriğinin % kaçını öğrendiğinizi düşünüyorsunuz:  (  ) %50 den az          (  ) %50-75            (  ) %75-100 

8. Dersin akademik açıdan size olan katkısı hakkındaki düşünceniz: (  ) Negatif            (  ) Nötr            (  ) Pozitif 

 
  Aşağıdaki maddelerle ilgili derecelendirmenizi 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) ile 

5 (Kesinlikle Katılıyorum) arasında yapabilirsiniz. Eğer bir madde ile ilgili 
yeterli fikriniz yoksa, “Fikrim Yok” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. 

 

 
MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5  

 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kısmen 
Katılıyorum 

Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 
Fikrim 

Yok 

1 
Öğretim elemanı dönem başında ders içeriği hakkında yeterli bilgi 
verdi 

      

2 
Öğretim elemanı derse zamanında girdi ve derslere düzenli 
devamlılığını sağladı 

      

3 Öğretim elemanı derse yeterince hazırlıklı geldi       

4 Öğretim elemanı ders planına uygun bir şekilde dersleri işledi       

5 Öğretim elemanı dersi açık ve anlaşılır bir biçimde anlattı       

6 
Öğretim elemanı ders sırasında eğitim ortamını ve teknolojiyi etkin 
kullanır, dersin içeriğine hâkimdir 

      

7 Öğretim elemanı öğrencilerin derse etkin katılımını sağlar       

8 Öğretim elemanına rahat ulaşılabilir ve iletişim kurulabilir       

9 Öğretim elemanı bütün öğrencilere eşit mesafededir       

10 Öğretim elemanı öğrencileri araştırma ve öğrenmeye teşvik eder       

11 Öğretim elemanı derste ilgili sürekli canlı tutar       

12 Öğretim elemanı sorulara ve eleştiriye açıktır       

13 
Öğretim elemanı planladığım meslek hayatımda rol modelim 
olabilir 

      

14 Sınavlar ve ödevler dersin içeriğine uygun ve seçiciydi       

15 
Genel olarak bakıldığında dersin akademik anlamda faydalı 
olduğunu düşünüyorum 

      



16 Dersi veren öğretim elemanından tekrar ders almak isterim       

17 Derslerle ilgili dokümanlara kolaylıkla ulaşabilirim       

18 
Eğitici kadrosunun eğitim-öğretim etkinliklerini yürütmedeki 
yeterliliğinden memnunum 

      

           YUKARIDAKİ SORULAR DIŞINDA İLETMEK İSTEDİKLERİNİZ. 

 

 


