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ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME ANKETİ 
STUDENT INTERNSHIP SURVEY 

 
 
Sevgili Öğrenciler,  
Bu anketin amacı, eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli bir 
biçimde geliştirmek üzere sizin değerli görüşlerinizden 
yararlanmaktır. Yaptığınız stajı, aşağıdaki ölçütlere göre 
değerlendirmeniz istenmektedir.  Değerlendirmenizin kendi 
kişisel gözlem ve algılarınıza dayanıyor olması, bu verilerin 
geçerliliği ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Buradaki 
sorulara verdiğiniz cevaplar sizin stajınızın değerlendirilmesi 
sırasında dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, 
değerlendirmeniz esnasında duygusal olmayınız ve 
arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmayınız.  
 
Dear Students, 
The purpose of this survey is to benefit from your valuable 
feedback to continuously and systematically improve the quality 
of education. You are requested to evaluate your internship 
according to the criteria below. It is very important for the validity 
and reliability of this data that your assessment is based on 
your observations and perceptions. Your answers to the 
questions here will not be taken into account during the 
evaluation of your internship. Therefore, do not be emotional 
during your evaluation and do not share ideas with your friends. 
 
Lütfen bu anket formunu doldurmak için kurşun kalem 
kullanınız. Gösterilen yerler dışında formun üzerine yazı 
yazmayınız, karalamayınız ve formu buruşturup yırtmayınız, 
katlamayınız. 
 
Please use a pencil to fill out this questionnaire. Do not write 
on the form except where indicated, do not scribble, do not 
crumple, tear or fold the form. 
 

 
Kurum / Kuruluş / Firma; 
Company/ Corporation/Institution 
Adı 
(Name)         :…………………………………………………. 
Adresi        
(Address)     :…………………………………………………. 
                        ……………………………………………….. 
 
Öğrencinin; 
(Student’s) 
Adı Soyadı 
(Name Surname)  :…………………………………………. 
Okul Numarası 
(Student ID)          :…………………………………………. 
İmza 
(Signature)           :…………………………………………. 
 
Genel Not Ortalamanız hangi aralıktadır? 
What range is your GPA in? 

o 4.00 – 3.50  
o 3.49 – 3.00  
o 2.99 – 2.50  
o 2.49 – 2.00  
o 1.99 – 1.80  
o 1.79 ve altı (or below) 
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 Stajınızla alakalı aşağıdaki soruları,  
 

5: Kesinlikle katılıyorum 
4: Katılıyorum 
3: Ne katılıyorum, ne katılmıyorum / Kararsızım 
2: Katılmıyorum 
1: Kesinlikle katılmıyorum. 

 
şeklinde 1-5 üzerinden değerlendirip, beş seçenekten sadece bir tanesini 
işaretleyerek fikrinizi belirtiniz. 
Evaluate the following questions about your internship, as: 
 

5: I totally agree 
4: I Agree 
3: I neither agree nor disagree / Undecided 
2: I do not agree 
1: I totally do not agree. 

 
From a scale 1-5 and indicate your opinion by marking only one of the five options. 

5 4 3 2 1 

1 Yaptığınız staj size matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır. 
Your internship has given you the ability to use mathematics, science and engineering 
knowledge.  

O O O O O 

2 Yaptığınız staj size çevre mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz 
edip yorumlama becerisi kazandırmıştır. 
Your internship has given you the ability to design & conduct experiments and to analyze & 
interpret data in the field of environmental engineering. 

O O O O O 

3 Yaptığınız staj size belirli ihtiyaçlara yönelik bir sistem veya süreci tamamen veya kısmen 
tasarlama becerisi kazandırmıştır.  
Your internship has given you the ability to fully or partially design a system or process for 
specific needs. 

O O O O O 

4 Yaptığınız staj size çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 
Your internship has given you the ability to work in a multi-disciplinary team. O O O O O 

5 Yaptığınız staj sizin mühendislik çözümlerinin küresel, çevresel ve toplumsal seviyedeki 
etkilerini kavramanıza yardımcı olmuştur. 
Your internship has helped you understand the global, environmental and social impact of 
engineering solutions. 

O O O O O 

6 Yaptığınız staj size mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci vermiştir.  
Your internship has given you the awareness of understanding professional and ethical 
responsibilities. 

O O O O O 

7 Yaptığınız staj sizin yazılı ve sözlü iletişim becerinizi geliştirmiştir.  
Your internship has improved your written and verbal communication skills. O O O O O 

8 Yaptığınız staj size mühendislik problemlerini belirleme, ifade etme ve çözme becerisi 
kazandırmıştır.  
Your internship has given you the ability to identify, express and solve engineering problems. 

O O O O O 

9 Yaptığınız staj hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamanıza yardımcı olmuş ve size hayat 
boyu öğrenme yeteneği kazandırmıştır. 
Your internship has helped you perceive the necessity of lifelong learning and has given you 
lifelong learning abilities. 

O O O O O 

10 Yaptığınız staj size güncel konular hakkında bilgi kazandırmıştır.  
Your internship has given you information about current issues. O O O O O 

11 Yaptığınız staj size eğitim aldığınız mühendislik uygulamaları için gerekli teknik ve modern 
araçları kullanma becerisi kazandırmıştır.  
Your internship has given you the ability to use the necessary technical and modern tools for 
the engineering applications you have studied. 

O O O O O 

12 Yaptığınız staj zayıf olduğunuz alanları görme ve bu konudaki eksikliklerinizi tamamlamanızı 
sağlamıştır.  
Your internship has enabled you to see your weak aspects and complete your deficiencies in 
this regard. 

O O O O O 
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13 Yaptığınız staj size kariyer amacınızı ve yönünüzü belirleme konusunda yardımcı olmuştur.  
Your internship has helped you set career goals and direction. O O O O O 

14 Yaptığınız staj derslerde öğrendiğiniz teorik bilgilerin pratiğe uygulanmasını sağlamıştır 
Your internship has helped to use your theoretical knowledge learned in the lessons in the 
practical application. 

O O O O O 

15 Yaptığınız staj zamanınızı efektif bir şekilde planlama ve kullanma becerisi kazandırmıştır.  
Your internship has given you the ability to plan and use your time effectively. O O O O O 

16 Yaptığınız stajın süresi yeterli olmuştur.  
The duration of your internship was sufficient. O O O O O 

17 Yaptığınız staj süresince bulunduğunuz işyerinde yeterli ilgiyi gördünüz. 
During your internship, you received sufficient attention in your workplace. O O O O O 

 


