
 

AKTS İş Yükü Belirleme       

1. Bu derse devam yüzdeniz % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 

2. Bu dersin işlenmesinde ön hazırlık (quiz, ödev, 
proje, laboratuvarlar, ara sınavlar, yılsonu sınavları 
gibi etkinlikler dışında) yaptınız mı? 

 EVET   HAYIR 
EVET ise Haftalık Ön Hazırlık Saati: …………………… saat 

4. Bu ders kapsamında sunum/seminer hazırladınız 
mı? 

 EVET   HAYIR 
EVET ise Hazırlanan Sunum/Seminer Sayısı: …………………… adet 
Her Sunumu/Semineri Oluşturmak için harcadığınız ortalama süre: ……..…… saat 

3. Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı? 
EVET      HAYIR 
EVET ise Hazırlanan Ödev Sayısı: …………………… adet 
Her Ödevi Oluşturmak için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

6. Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı? 
 EVET   HAYIR 
EVET ise Hazırladığınız Proje Sayısı: ……………………  
Her projeyi hazırlamak için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

7. Bu ders kapsamında laboratuvar çalışmasına 
katıldınız mı? 

 EVET   HAYIR 
EVET ise Katıldığınız Laboratuvar Çalışması Sayısı: ……………………  
Her laboratuvar çalışması için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

8. Bu ders kapsamında arazi çalışmasına katıldınız 
mı? 

 EVET    HAYIR 
EVET ise Katıldığınız Arazi Çalışması Sayısı: ……………………  
Her arazi çalışması için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

5. Bu derste ara sınava girdiniz mi? 
 EVET   HAYIR 
EVET ise Katıldığınız Ara Sınav Sayısı: ……………………  
Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

9. Bu dersin yarıyılı sonu sınavına girdiniz mi?  
 EVET   HAYIR 
EVET ise yarıyılı sonu sınavına harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

DERS DEĞERLENDİRME ve AKTS HESABI ANKETİ 

 
KATILMA DERECESİ 
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1. Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri açık bir 
biçimde belirtmiştir 

     

2. Derslere düzenli ve zamanında gelmiştir      

3.Dersi anlaşılır bir şekilde işlemiştir      

4.Öğrencinin derse aktif katılımını sağlamıştır      

5.Sınıfı etkili bir şekilde yönetmiştir      

6.Ders işlerken teknolojik araç-gereçleri etkili olarak kullanmıştır      

7.Öğrencilerin farklı düşüncelerine saygılıdır      

8.Öğrencilerle ilişkilerinde tarafsız davranır      

9.Ders saatleri dışında da öğrenciye zaman ayırır      

10.Proje, sunu, ara sınav gibi etkinlikler için öğrencilere yeterli geri bildirim vermiştir      

Dersi Değerlendirme 
1.Bu ders, bilgi ve becerilerimi geliştirmemde yararlı olmuştur      

2.Bu dersin, saha/ laboratuvar / uygulama çalışmaları yeterliydi      

3.Derste yeterince ödev, proje vb. verildi      

4. Bu dersin işlenmesi için,  haftalık ders saati yeterliydi      

5.Bu dersin kaynakları yeterli düzeydeydi      

6. Bu derste öğrenciler araştırma yapmaya yönlendirilmiştir      

7.  Sınav soruları ders başarısını değerlendirmek için yeterliydi      

8.Bu ders benim için bölümdeki diğer derslerden daha yararlı oldu      

 Başka görüşünüz var ise, lütfen yazınız: ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................... ............................................................................... 


