
            Kimya Bölümü Program Kazanım Anketi-2014 Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

1- Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, 

uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip 

olma yetisine şu anda kazanmış olduklarını,  gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

2- Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problem ve 

konuları belirler ve analiz eder, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebile yetisini şu 

anda kazanmış olduklarını,  gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

3- Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirebilir, onlara 

düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme yetisini 

şu anda kazanmış bulunduklarını,  gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

4- Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak 

yürütebilme yetisini şu anda kazanmış olduklarını,   gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını 

belirttiler. 

 

5- Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk 

alarak çözüm üretme yetisini şu anda kazanmış olduklarını,  gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını 

belirttiler. 

 

6- Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik 

etkinlikleri planlayıp yönetebilme yetisini şu anda kazanmış olduklarını,  gelecekte de kesinlikle 

kullanacaklarını belirttiler. 

 

7- Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil 

bilgisine şu anda yeterli düzeyde sahip olduklarını, gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

8- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini şu anda kullanabildiklerini, gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

9- Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal etik 

değerleri gözetme ile ilgili şu anda fikirleri olmadığını,  fakat gelecekte kullanacaklarını belirttiler. 

 

10- İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında 

yeterli bilgi ve bilince şu anda sahip olduklarını,  gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

11- Elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme yetisini şu anda kazanmış 

olduklarını,   gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

12- Kimya alanındaki endüstriyel prosesleri kavrama ve karşılaşılan problemleri çözebilme yetisini şu anda 

kazanmış olduklarını,  gelecekte de kesinlikle kullanacaklarını belirttiler. 

 

 

 

 

 

 

 



Öğrencilerin kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması 

aşamalarında toplumsal etik değerlerini gelecekte kullanacaklarının farkında olmalarına 

rağmen şu anda bu konuda bilgi sahibi olmadıkları tespit edildi. Bu hususta öğrencilerin 

bilinçlendirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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