Doğu Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Staj ve Kariyer Geliştirme Programı Anketi

Şirket amiri tarafından doldurulacaktır.
Program:

Staj Programı

Şirket:

___________________________

Öğrenci No:

___________________________

Öğrencinin adı ve soyadı: ___________________________
Başlama tarihi:

____/____/__________________

Bitirme tarihi:

____/____/__________________

Çalışma süresi (İş günü):

___________________________

Departmanda istihdam edilen çalışan sayısı:

___________________________

Şirkette istihdam edilen toplan çalışan sayısı:

___________________________



Lütfen aşağıdaki sorulara mümkün olduğunca eksiksiz cevap veriniz.



Geri bildiriminiz gizli tutulacak olup, sadece staj ve kariyer geliştirme programının
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.



Yazılı talebiniz olması üzerine, tüm şirketlerin isim hakları gizli tutularak bazı analitik geri
bildirimleri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.



Anket soruları iki ayrı bölümden oluşmaktadır.
A – Staj Programının ve Stajyer Öğrencinin Genel Performans Özeti
B – Detaylı Performans Anketi



Geri bildirim formunu lütfen aşağıdaki e-posta adresine yönlendiriniz.

internship.tourism@emu.edu.tr
Bu staj programını sunduğunuz ve bu geri bildirimi bize sağladığınız için çok teşekkür ederiz!

A. Staj Programının ve Stajyer Öğrencinin Genel Performans Özeti
1. Staj programı kapsamında stajyer öğrencinin yapmış olduğu işin kısa bir özetini
yapınız.

2. Staj programı süresince stajyer öğrencinin genel durumunu değerlendiriniz.

Lütfen soruları yanıtlarken aşağıda belirtilen derecelendirmeyi kullanınız.
Mükemmel (4)

İyi (3)

Orta (2)

Zayıf (1)

İlgi









Devamlılık









Teknik Bilgi ve Beceri









Genel Davranış









3. Lütfen staj programı ve stajyer öğrenci hakkında genel yorumunuzu ekleyiniz.

B. Detaylı Performans Anketi
1. Şirket içinde çalıştığınız bölüm ve bulunduğunuz bölümdeki göreviniz nedir? (Şirket
Amiri)
_________________________________________________________________________

2. Staj programı dâhilinde üstlendiğiniz temel görevi hangi seçenek veya seçenekler
daha iyi tanımlar?



Şirket içi farklı bölümler ile koordineli çalışarak staj programını yönetmek



Stajyer öğrenci için öğrenme hedefleri geliştirmek ve ayarlamak

 Staj programı süresince stajyer öğrenci performansı ve davranışı konusunda danışmanlık
yapmak

 Staj programını yönetmek için üniversite staj koordinatörlüğü ile irtibat halinde olmak
 Stajyer öğrenciye uygulamalı destek sunmak
 Staj performansı konusunda stajyer öğrenciye geri bildirimde bulunmak
 Diğer (Lütfen ekleyiniz.)

3. Bu staj programının hazırlanışını ve uygulamasını nasıl değerlendirirsiniz?

Lütfen soruları yanıtlarken aşağıda belirtilen derecelendirmeyi kullanınız.
Kesinlikle
Katılıyorum
(4)

Katılıyorum
(3)

Amaçlarla ilgili bilgilendirme yeterliydi.











Stajyerin bireysel hedefleriyle ilgili bilgisi
yeterliydi.











Üniversite staj koordinatörlüğünün hazırlığı
yeterliydi.











Üniversite staj koordinatörlüğü kolaylıkla
ulaşılabilirdi.











Üniversite staj koordinatörlüğü tarafından
acil konularda sağlanan destek yeterliydi.











Katılmıyorum
(2)

Kesinlikle
Katılmıyorum
(1)

Lütfen staj programı ve üniversite staj koordinatörlüğü hakkında genel yorumunuzu ekleyiniz.

4. Staj programı için sağlanmış olan staj içeriğini nasıl buldunuz?

Lütfen soruları yanıtlarken aşağıda belirtilen derecelendirmeyi kullanınız.
Kesinlikle
Katılıyorum
(4)

Katılıyorum
(3)

Öğrenme süreci sonuçları staj programı
başlamadan net bir şekilde tanımlanarak
bildirildi.









Staj programında stajyer öğrencinin
edinmiş olduğu bilgi ve becerilerine
bakıldığında öğrenme düzeyinin tatmin
edici olduğu görüldü.









Staj programı sırasında sağlanan pratik bilgi
ve beceriler, staj öncesinde stajyer
öğrencinin teorik bilgisi mükemmel uyum
içindeydi.









Katılmıyorum
(2)

Kesinlikle
Katılmıyorum
(1)

5. Staj programı süresince stajyer öğrenci aşağıda belirtilen becerileri hangi derecede
edindiğini lütfen belirtiniz.
Staj programı, stajyer öğrencinin aşağıdaki öğrenme sonuçlarına hangi derecede önemli
katkıda bulunmuştur?

Lütfen soruları yanıtlarken aşağıda belirtilen derecelendirmeyi kullanınız.
Kesinlikle Katılıyorum (4),
Katılıyorum (3),
Katılmıyorum (2),
Kesinlikle Katılmıyorum (1)
4
3
2
1
Yiyecek ve içecek operasyonlarındaki yetkinlik









Pişirme metotlarını öğrenme ve farklı ürünlerde
uygulama (Gastronomi)









Güvenlik ve hijyen kurallarını öğrenme ve uygulama









Profesyonel mutfaklarda edinilen teknik bilgiyi
uygulama (Gastronomi)









Mutfaktaki doğal ve insan yapımı malzeme alanlarını
koruma ve muhafaza etme için duyarlılık gösterme
(Gastronomi)









Kişisel ve profesyonel faaliyetlerde etik davranış
sergileme









İş arkadaşları, amirler, yöneticiler, konuklar ve
organizasyon grupları ile etkili şekilde sözlü ve yazılı
iletişim becerileri sergileme









Satın alma, maliyet kontrolü, depolama ve muhasebe ile
ilgili temel matematiksel hesaplamaları doğru ve uygun
bir şekilde yapabilme









Problemleri analiz etme, bir problem hakkında etraflıca
düşünme, stratejik seçenekleri belirleme ve farklı
stratejilerin başarısını değerlendirme için problem
çözme becerilerini geliştirme









Bilişim ve öğrenme aracı olarak bilgi teknolojisi
kullanma, bilgiye erişme ve yönetmek için uygun bilgi
teknolojisi becerilerini kullanma









Profesyonel operasyonlarda ilgili okuma, konuşma,
yazma ve dinleme yoluyla hedef dil becerilerine daha da
geliştirme









6. Staj süresinde zaman içerisinde öğrenme sonuçları değiştiyse, bu değişimin veya
yeniden uyarlamanın hangi alanda gerçekleştiğini lütfen belirtiniz.



Profesyonel beceriler (ör. pratik çözümler sunmak için teknik bilginin uygulanması, iş
uygulamaları... vb.)

Eğer cevabınız evet ise, lütfen nedenini aşağıda açıklayınız.



Sosyal beceriler (ör. iletişim becerisi, takım çalışması... vb.)

Eğer cevabınız evet ise, lütfen nedenini aşağıda açıklayınız.



Kendi kendini yönetme becerisi (ör. kendi kendine liderlik etme, zaman yönetimi, strese
dayanıklılık... vb.)

Eğer cevabınız evet ise, lütfen nedenini aşağıda açıklayınız.

7. Stajı programının şirketiniz adına sağladığını düşündüğünüz faydaları aşağıda bulunan
seçeneklerden işaretleyiniz. (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)



Stajyer öğrencinin okulda almış olduğu eğitim sayesinde yeni teknik bilgilere ulaşma



Üniversite tarafından sunulan bilgi ve beceriler konusunda daha iyi bir anlayış geliştirme



İş dünyasının ihtiyaçlarıyla daha uyumlu olabilmesi için üniversitede verilen eğitimde
değişmesinin veya eklenmesinin gerektiğini düşündüğünüz bilgi ve becerileri tanımlama.
(Lütfen alt bölüme yorumlarınızı ve düşüncelerinizi ekleyiniz.)






Motivasyonu yüksek ve beceri sahibi bir kişiyi geçici veya sürekli çalışan olarak istihdam
etme
Şirket bu staj programından gerekli faydayı sağlayamadı. (Lütfen alt bölüme
yorumlarınızı ve düşüncelerinizi ekleyiniz.






8. Staj programını şirketinizde tamamlayan stajyer öğrenci bu programından kendisi
adına ne derece yarar sağlayabildi? (Lütfen soruları yanıtlarken aşağıda belirtilen
derecelendirmeyi kullanınız.)
Lütfen soruları yanıtlarken aşağıda belirtilen derecelendirmeyi kullanınız.
Kesinlikle
Katılıyorum
(4)

Katılıyorum
(3)

Katılmıyorum
(2)

Kesinlikle
Katılmıyorum
(1)

Stajyer öğrenci iş becerilerini geliştirebildi.









Stajyer öğrenci iletişim becerilerini geliştirebildi.









Stajyer öğrenci öz yönetim becerilerini
geliştirebildi.









Stajyer öğrenci uygun yeni teknik bilgi edindi.









Stajyer öğrenci staj fırsatını kariyer gelişimde
ilerlemek için kullandı.









Lütfen düşünce ve yorumlarınızı aşağıya ekleyiniz.

9. Genel anlamda stajdan memnun musunuz?





Evet, çünkü…

Kısmen, çünkü…



Pek değil, çünkü…

Lütfen açıklamanızı aşağıda belirtiniz.

10. Staj programının süresini nasıl değerlendirirsiniz?



Öğrenci düzeyi için
fazla uzun



Öğrenci düzeyinde gelişim
için yeterli

11. Staj programını geliştirmek için önerileriniz nelerdir?

İş birliğiniz için çok teşekkür ederiz!



Pratik öğrenim açısından
çok kısa

