MEZUNLAR BİRLİĞİ ANKETİ

1) Mezun olduğunuz Fakülte/ Bölüm

:.............................................

2) Mezuniyet yılınız

:.............................................

3) Anadolu Üniversitesi'ne hangi İl'den tercih yaptınız?:..............................................
4) Cinsiyetiniz
[ ]Kadın

[ ]Erkek

MEZUNİYET ÖNCESİ ÖĞRENİM GÖRÜLEN ALANA YÖNELİK BİLGİLER

5) Mezun olduğunuz bölüme bilinçli bir tercihle mi girdiniz?
[ ]Evet [ ]Hayır

6) Mezun olduğunuz bölümü tercih ederken özellikleri ve içeriği hakkında daha önceden bilginiz var
mıydı?
[ ]Evet [ ]Hayır [ ]Kısmen

7) Bölümde aldığınız eğitimin, başlangıçtaki eğitim beklentilerinizi karşıladığını düşünüyor musunuz?
[ ]Evet [ ]Hayır [ ]Kısmen

8) Eğitiminiz sırasında mesleki hayatınız ve iş dünyanızdaki gereksinimlerinize yönelik önerilerde
bulunuldu mu?
[ ]Evet [ ]Hayır [ ]Kısmen

9) Almış olduğunuz eğitimin size etik ve mesleki sorumluluk anlayışlarını kazandırdığını düşünüyor
musunuz?
[ ]Evet [ ]Hayır [ ]Kısmen

10) Almış olduğunuz eğitimin kendi alanınızla ilgili bilgileri kavrama ve kullanabilme yetkinliği sağladığını
düşünüyor musunuz?
[ ]Evet [ ]Hayır [ ]Kısmen
11) Geriye dönüp baktığınızda eğer tekrar seçim şansınız olsaydı:
Evet

Hayır

Aynı bölümü seçerdim

[]

[]

Aynı fakülteyi seçerdim

[]

[]

Aynı üniversiteyi seçerdim

[]

[]

Lütfen arka sayfaya geçiniz.
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MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANINA YÖNELİK BİLGİLER
12) Mezuniyet sonrası işiniz hazır mı?
[ ]Evet

[ ]Hayır

13) Hangi alanda çalışmaktasınız/ çalışmayı düşünüyorsunuz?
Yönetim[ ]

Satış[ ]

Tekniker[ ]

Bilişim[ ]

Eğitim[ ]

Hukuk[ ]

Spor[ ]

Turizm[ ]

Ar-Ge[ ]

Hizmet[ ]

Güzel Sanatlar[ ]

Reklamcılık[ ]

İnsan Kaynakları[ ]

Sağlık[ ]

Sahne Sanatları[ ]

Pazarlama[ ]

Halkla İlişkiler[ ]

Lojistik[ ]

Moda[ ]

Medya[ ]

Finans[ ]

Ulaştırma[ ]

Mimarlık[ ]

Serbest Meslek[ ]

Akademik[ ]

İnşaat [ ]

(Farklı alan tercihiniz varsa lütfen aşağıya yazınız)
[ ] ...............................
14) Hangi şehirde çalışmaktasınız/ çalışmayı düşünüyorsunuz belirtiniz? ...........................

15) Çalışmakta olduğunuz/ çalışmayı düşündüğünüz sektör mezun olduğunuz bölümle ilişkili midir?
[ ]Evet

[ ]Hayır

[ ]Kısmen

16) Mezun olduğunuz bölümün dışında bir işte çalışıyorsanız/ çalışmayı düşünüyorsanız nedeni nedir? (15
Soruya hayır/kısmen yanıtı verenler cevaplayacak)
[ ]Öğrenim gördüğüm bölümle ilgili iş bulamadığımdan/bulamayacağımdan
[ ]Mezun olduğum bölümü sevmediğimden
[ ]İş sağlığı ve güvenliğine önem verilmediğinden
[ ]Alanımda tatminkâr ücret alamadığımdan
[ ]Alanımla ilgili kapsamlı bir iş araştırması yapmadığımdan
[ ] Diğer (Lütfen belirtiniz)…………………….........................................
17) Mezunlar Birliği ile iletişiminizi nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz?
[ ] e-posta
[ ] web sayfasıyla
[ ] Genç Porsuklar
18) Üniversitenizin Mezunlar Günü aktivitelerini nasıl planlamasını istersiniz? (Lütfen tek seçenek
işaretleyiniz)
[ ] Kendi bölümüme ait özel bir gün

[ ] Üniversitenin tüm bölümlerinin katılacağı bir etkinlik

19)Mezunlar Birliği'ne üye olmak sizce neden önemlidir? (Lütfen tek seçenek işaretleyiniz)
[ ] Aidiyet

[ ] Üniversite ile iletişim

[ ] Arkadaşlarla iletişim

[ ] Fikrim yok

[ ] İş fırsatlarından haberdar olmak
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