
E-posta *

İyi iş olanağı olduğu için

Üniversite giriş puanıma uygun olduğu için

En çok istediğim meslek olduğu için

Tavsiye üzerine

Ailemin/akrabalarımın yönlendirmesiyle

Diğer:

Çanakkale Onsekiz Ma� Üniversitesi
SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yeni
Öğrenci Memnuniyet Anketi
Sevgili öğrenciler, Bu çalışma programımızı geliştirmek ve sizlerle daha etkili bir iletişim 
kurmak için yapılmaktadır. Anket cevaplama süresi yalnızca 10 dakikadır. Sorulara içtenlikle 
cevap verdiğiniz ve ankete katıldığınız için teşekkür ederiz.

ozlemerolbio@gmail.com Hesap değiştir

* Gerekli

E-posta adresiniz

"Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği"ni meslek olarak seçmenizdeki en önemli neden
nedir?

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-4qe1--rqXhLWjojUiBR3LoiGtTCi60uy5OWK-B9dCRu2uQ/viewform&service=wise


İyi bir eğitim olanağı olduğu için

Üniversite giriş puanıma uygun olduğu için

Tavsiye üzerine

Ailemin yaşadığı yere yakın olması

Ailemin/akrabalarımın yönlendirmesiyle

Diğer:

Hiç

Az

Yeterince

Çok

Çok iyi ve amaçları olan bir öğrenci

Ortalama bir öğrenci

Öğrenci olmak bana göre değil.

Kendimi değerlendiremiyorum.

Diğer:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programını
seçmenizdeki en önemli neden nedir?

Program hakkında tercih yapmadan önce ne kadar bilginiz vardı?

Bir öğrenci olarak sizi en iyi hangisi tanımlar?



ğ

Bilime ve teknolojiye meraklı bir öğrenci

Sanata ve kültüre meraklı bir öğrenci

Spora ve eğlenceye meraklı bir öğrenci

Diğer:

Hayır, incelemedim.

İnceledim; yeterli buldum.

İnceledim; fikrim yok.

İnceledim; yetersiz buldum.

Hayır, düşünmüyorum.

Evet, düşünüyorum. Yeniden üniversite sınavına gireceğim.

E t dü ü ü Y t i l b k bi Ü i it i Bölü /P k

Bir öğrenci olarak sizi en iyi hangisi tanımlar?

Tercih yapmadan önce Çanakkale Sağlık Hizmetleri MYO web sayfasından Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Programı sayfasını incelediniz mi? Sayfa hakkındaki
görüşleriniz nedir?

Yetersiz bulduğunuzu belirttiyseniz, önerilerinizi belirtiniz.

Yanıtınız

Program ya da üniversite değişikliği yapmak istiyor musunuz?



Evet, düşünüyorum. Yatay geçişle başka bir Üniversitenin Bölüm/Programına geçmek
istiyorum.

Evet, düşünüyorum. Yatay geçişle Üniversitemizin başka bir Bölüm/Programına
geçmek istiyorum.
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Google Formlar üzerinden asla şifre göndermeyin.

Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır. Kötüye Kullanımı Bildirme - Hizmet Şartları -
Gizlilik Politikası

Son iki şıktan birini seçtiyseniz, geçiş yapmak istediğiniz Üniversite ve
Bölümü/Programı belirtiniz.

Yanıtınız

Belirtmek istediğiniz görüş veya öneriniz var ise yazabilirsiniz.

Yanıtınız

Gönder Formu temizle

 Formlar

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf-4qe1--rqXhLWjojUiBR3LoiGtTCi60uy5OWK-B9dCRu2uQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-4qe1--rqXhLWjojUiBR3LoiGtTCi60uy5OWK-B9dCRu2uQ/viewform
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