
E-posta *

Çalışıyorum

Çalışmıyorum

İş arıyorum

Çanakkale Onsekiz Ma� Üniversitesi
SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Mezun Memnuniyet Anketi
Sevgili mezunlarımız, Bu çalışma programımızı geliştirmek ve mezunlarımız ile daha etkili bir 
iletişim kurmak için yapılmaktadır. Anket cevaplama süresi yalnızca 5 dakikadır. Sorulara 
içtenlikle cevap verdiğiniz ve ankete katıldığınız için teşekkür ederiz.

ozlemerolbio@gmail.com Hesap değiştir Taslak geri yüklendi

* Gerekli

E-posta adresiniz

Mezuniyet yılınız nedir?

Yanıtınız

Çalışma Durumunuz nedir?

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9L8lTl_N5c0iKGY_YhILPxCIt8R7XLfOoxfqWODRZbthzA/viewform&service=wise


İş bulamıyorum.

Çalışmak istemiyorum.

Ücretler tatmin edici değil.

Diğer:

Henüz başladım

1 yıl

2 yıl

3 yıldan fazla

Kamu

Özel sektör

0-1 yıl

1-2 yıl

2-5 yıl

Çalışmıyorsanız nedeni nedir?

İş arıyorsanız, ne kadar zamandır iş arıyorsunuz?

Çalışıyorsanız, çalışmakta olduğunuz kuruma yönelik ilgili seçeneği işaretleyiniz.

Çalışıyorsanız kaç yıldır çalışıyorsunuz?



5 yıldan fazladır

Evet

Hayır

Kesinlikle katılmıyorum-1

2

3

4

Kesinlikle katılıyorum-5

Çok az yeterli- 1

2

3

4

Kesinlikle yeterli- 5

Çalışıyorsanız mesleğinizi mi yapıyorsunuz? *

Mesleğinizi (laborantlık) yapmıyorsanız hangi branşta çalıştığınızı belirtiniz.

Yanıtınız

Mezun olduğum alanı isteyerek seçtim.

Mezun olduğum okulun alt yapısını (tesis, malzeme, teçhizat) yeterli buluyorum.



Kesinlikle yeterli  5

Çok az katkı sağladı -1

2

3

4

Çok fazla katkı sağladı -5

Hayır-1

2

3

4

Evet - 5

Hayır -1

2

Biraz- 3

4

Evet -5

Aldığım eğitim kişisel gelişimime katkı sağladı.

Mezun olduktan sonra kolayca iş bulabildim.

Mezuniyet sonrası üniversiteden tanıdığım öğretim elemanları ile haberleşiyorum.



Evet

Belki

Hayır

Çok az yeterli -1

2

Biraz yeterli-3

4

Çok yeterli -5

Çok az -1

2

Biraz- 3

4

Çok fazla- 5

Talep edilirse Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlayacak
faaliyetlere destek olmak isterim.

Çalışma hayatınızda kendinizi mesleki yeterlilik bakımından değerlendiriniz.

Aldığınız eğitimin iş hayatınıza katkısını değerlendiriniz.



Çok az -1

2

Biraz- 3

4

Çok fazla -5

Çok az memnunum-1

2

Biraz- 3

4

Çok memnunum-5

Adsız Başlık

Evet

Hayır

Eğitiminizde almış olduğunuz dersler iş hayatınız için yeterli ve güncel mi?

Mesleğinizi yaparken, diğer meslektaşlarınızla bilgileriniz ve öğrenimleriniz
açısından kendi bölümünüzden memnuniyetinizi değerlendiriniz.

Mezun olduğunuz programı bir yakınınıza okuması için önerir misiniz?



Hayır

Başka bir ön lisans programındayım

Başka bir ön lisans programından mezun oldum

Lisans eğitimi alıyorum

Lisans mezunuyum

Evet

Hayır

Sayfa 1 / 1

Mezuniyet sonrası başka bir ön lisans programında veya bir Lisans bölümünde
eğitim aldınız veya alıyor musunuz?

Seçimi temizle

Cevabınız evet ise hangi program veya bölüm?

Yanıtınız

Mesleki dernek üyeliğiniz var mı?

Belirtmek istediğiniz görüş veya öneriniz var ise yazabilirsiniz.

Yanıtınız
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