BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YENİ MEZUN ANKETİ
Değerli Yeni Mezunumuz, bu anket çalışması ile Bölümümüzün programının değerlendirilmesini,
sonuçlar doğrultusunda programın güncellenmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımıza objektif
değerlendirmelerinizle katkılarınız için teşekkür ediyor, Bölümümüze desteğinizin devam etmesini
diliyoruz.
Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Tarih:..........................
Kişisel
Geomatik
Mühendisliği
Bölümüne nasıl girdiniz?

Mezuniyet yılınız:..............................

 ÖSS / LYS
ile doğrudan

Hazırlık okudunuz mu?
Cevabınız evet ise hazırlık
okulunu değerlendiriniz
Kaç yarıyılda mezun oldunuz?
Mezuniyet not ortalamanız
Cinsiyetiniz
Uyruğunuz
Günde
ne
kadar
TV
seyredersiniz?
Arkadaşlarınız genellikle
Ayda kaç kez sinema, tiyatro
veya konsere gidersiniz?
Haftada
kaç
gün
gazete
okursunuz?
Bilgisayarınız var mı?
İnternet bağlantınız var mı?
Herhangi bir sosyal ağda
hesabınız var mı?
Önümüzdeki yıl için planlarınız
nelerdir?
Lisans öğrenimi sırasında burs
aldınız mı?
Y. Lisans yapmanız durumunda
hangi uzmanlık dalını seçmeyi
düşünürsünüz?

 Üniversite içi
yatay geçiş

 Diğer
Üniv.
yatay geçiş

 Dikey geçiş

Evet

az
-4

-10

-12

-3.49

-2.99

Kız
-2 saat

-2

-4

-2

-4

yapacağım

Ölçme Tekniği

Yüksek lisans

Uzaktan Algılama

Kartografya,
CBS

Ölçmeleri

Aşağıdaki konularda kendinizi değerlendiriniz (5: mükemmel…1: zayıf)
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya
sahip olma
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik
çözümleri için beraber kullanabilme
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme, bu amaçla uygun
analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak
üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini
uygulama
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışma
Bilgiye erişme ve bu amaçla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi
kaynaklarını kullanma
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme ve kendini sürekli yenileme
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Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki
etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın
sorunları hakkında bilgiye sahip olma
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında
bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olma
Öğreniminiz sırasında karşılaştığınız aşağıdaki konularla ilgili tatmin dereceniz
mükemmel…1: zayıf)
AKADEMİK
Öğretimin genel akademik kalitesi
Öğretimin uygulamayla ilişkisinin kurulması
Derslerin ortalama kalitesi
Derslerin çeşitliliği
Ders programı haftalık düzenlemesi
Öğretim Üyesi kadrosunun kalitesi
İdari kadronun ve hizmetlerin kalitesi
Danışmanlık hizmetleri
Öğretim Üyesi – öğrenci ilişkileri
İdare – öğrenci ilişkileri
Öğrenciler arası ilişkiler
Öğrenci başarısının ölçülmesindeki kalite
Kütüphane
Laboratuarlar (Ölçme Aletleri ve yardımcı ekipmanlar)
Bilgisayar olanakları
SOSYAL VE DİĞER
BEÜ öğrencilerinin genel kalitesi
Üniversite genelinde güvenlik ve emniyet
Öğrenci faaliyetleri fırsatları
Spor olanakları
Yemekhane imkanları
BEÜ’nün sağladığı sağlık hizmetleri
Üniversitedeki sosyal ortam
Aşağıdaki
programları
kullanabilme
yeteneğinizi ve
öğrenme
şekillerinizi
değerlendiriniz

Kullanma düzeyi
5: ileri düzeyde biliyorum
4: biliyorum
3: az biliyorum
2: sadece ismini duydum
1: hiç duymadım
1

CAD yazılımı
GNSS
değerlendirme
yazılımı
VTYS yazılımı
CBS yazılımı
Uzaktan
Algılama
yazılımı
Fotogrametri
yazılımı
Herhangi
bir
programlama dili
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Eğer biliyorsanız nasıl öğrendiniz
4: tamamen derste
3: derste öğrendim, sonra geliştirdim
2: kursta, stajda, arkadaşımla vb.
1: kendi çabamla
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