
ZİRAAT FAKÜLTESİNİ YENİ KAZANAN 
ÖĞRENCİ ANKETİ
Sevgili Öğrencilerimiz, 
   
Bu anketi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesini seçmenizdeki nedenleri ve 
beklentilerinizi belirlemek ayrıca sizleri tanımamıza da yardımcı olması amacıyla hazırladık. Anketi 
cevaplayarak yapacağınız katkılarınız için teşekkür eder, yükseköğretim hayatınızda başarılar dileriz.  
            Ziraat Fakültesi Dekanlığı

* Gerekli

* Bu formda adınızı kaydedilecek, lütfen adınızı yazın.

Cinsiyetiniz * 1.

Kadın

Erkek
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ÇOMÜ Ziraat Fakültesindeki Bölümünüzü meslek olarak seçmenizdeki nedenler 
nelerdir? 
   
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) * 

2.

İş olanakları fazla olduğu için

Kaliteli eğitim olanağı sunduğu için

Üniversite giriş puanıma uygun olduğu için

En çok istediğim meslek olduğu için

Tavsiye üzerine

Ailemin yaşadığı yere yakın olması

Ailemin/akrabalarımın yönlendirmesiyle

Diğer

Yukarıdaki soruda diğer seçeneğini işaretlediyseniz, nedenini kısaca belirtiniz. * 3.

 

Bölümünüz hakkında tercih yapmadan önce ne kadar bilginiz vardı? * 4.

Çok az

Az

Yeterince

Çok
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Kendinizi nasıl bir öğrenci olarak tanımlarsınız? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) * 

5.

Çok iyi ve amaçları olan bir öğrenci

Ortalama bir öğrenci

Bilime ve teknolojiye meraklı bir öğrenci

Sanata ve kültüre meraklı bir öğrenci

Spora ve eğlenceye meraklı bir öğrenci

Kendimi değerlendiremiyorum

Diğer

Üniversite giriş   puanınız. 
       * 

6.

 

Mezun olduğunuz lise türü hangisi? * 7.

Fen Lİsesi

Anadolu Lisesi 

Meslek Lisesi

Diğer

Kazandığınız Bölüm kaçıncı tercihinizdi? * 8.

İlk üç tercihim içindeydi

Son üç tercihim içindeydi

Diğer
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Tercih yapmadan önce Ziraat Fakültesi  web sayfasından bölümünüzü incelediniz mi? 
Görüşleriniz nedir? * 

9.

Hayır incelemedim

İnceledim ve yeterli buldum

İnceledim fakat fikrim oluşmadı

İnceledim ve yetersiz buldum

Yukarıdaki soruda yetersiz bulduğunuzu belirttiyseniz lütfen önerilerinizi yazınız. * 10.

 

Mezun olunca nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz? * 11.

Büyük ölçekli bir şirkette çalışmak

Küçük ve orta ölçekli bir şirkette çalışmak

Devlet kuruluşunda çalışmak

Kendi işimi kurmak/kendi işimizi geliştirmek

Yurt dışında çalışmak

Akademik kariyer (Yüksek Lisans, Doktora)

Yurt dışında akademik kariyer

Şu anda fikrim yok

Diğer

Yukarıdaki soruda diğer seçeneğini işaretlediyseniz ne olduğunu aşağıda belirtiniz. * 12.
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Bu Microsoft tarafından oluşturulan veya desteklenen bir içerik değildir. Gönderdiğiniz veriler form sahibine gönderilecektir.

Microsoft Forms

Bölüm ya da üniversite değişikliği yapmak istiyor musunuz? * 13.

Hayır, düşünmüyorum.

Evet, düşünüyorum. Yeniden üniversite sınavına gireceğim.2

Evet, düşünüyorum. Yatay geçişle Üniversitemizin Bölüm/ Programı’na geçmek istiyorum.

Evet, düşünüyorum. Yatay geçişle başka bir Üniversitenin Bölüm/Programı’na geçmek
istiyorum.

Yukarıdaki soruda son iki şıktan birini seçtiyseniz, geçiş yapmak istediğiniz üniversite 
ve programı belirtiniz. * 

14.
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