
Öğrenci Program Çıktıları Anket Formu Ölçme Değerlendirme Sonuçlarının Yorumlanması 

1) Öğrenciler en güncel ders kitapları, uygulama araç ve gereçlerin bilgi ve kavrayışına sahip olma ile 
ilgili olarak şuan fikirlerinin olmadığını gelecekte de kullanacaklarını söylediler. 

2) Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri analiz etme öneriler geliştirebilme ile ilgili olarak 
büyük bir çoğunluk fikir sahibi olmadığını gelecekte ise kullanabileceklerini ifade ettiler. 

3) Kimya ile ilgili konularda dinleyici gruplarına düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini 
aktarma ile ilgili olarak herhangi bir fikirlerinin bulunmadığını belirttiler. 

4) Kimya ile ilgili ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğiyle ilgili soruya fikir sahibi 
olmadıklarını belirtiler. 

5)Kimya alanında karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme alanında yeterli fikre 
sahip olmadıklarını belirttiler. 

6) Kimya alanında sorumluluğu altında çalışanların gelişimine yönelik etkinlikler planlayıp yönetme ile 
ilgili şu anda fikirleri olmadığını gelecekte yapacaklarını belirttiler. 

7) Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmakla ilgili şu anda ve gelecekte fikirleri 
olmadıklarını belirttiler 

8) Alanında yeterli düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı konusunda bilgi sahibi oldukları ve 
gelecekte bu bilgileri kullanacaklarını belirttiler. 

9) Kimya ile ilgili alanda toplumsal etik değerleri gözetme de yeterli bilgi sahibi olmaları hakkında şu 
anda ve gelecekte fikirleri olmadıklarını belirttiler. 

10) İş güvenliği, çevre koruma konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını gelecekte ise bu 
konu ile ilgili fikirleri olmadıklarını belirttiler. 

11)Elde ettikleri verileri değerlendirip yorumlayabilme becerileri şu anda fikirleri olmadığını fakat 
gelecekte kullanacaklarını belirttiler. 

12)Kimya alanında endüstriyel prosesleri kavrama ve problem çözme becerisi kazandıklarını ve 
gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

Öğrencilerin genel olarak anketleri hassasiyetle doldurmadıkları gözlemlendi. Yeni yöntem ve 
fikirlerle öğrencilerin derslerde bireysel veya grupça sunum yapmaları gerektiği düşünüldü. Ayrıca 
teknik gezileri öğrencilerin organize etmesi ve böylece girişimci kişilik kazanmalarının sağlanması 
gerektiği düşünüldü. Ayrıca etik konusunda uzman bir kişinin bölümümüzde seminer yapması hususu 
düşünüldü. 
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