
 

 
                    STAJA YÖNELİK İŞVEREN ANKETİ  

(Staj yapılacak kurum tarafından staj sonrasında doldurulacaktır.) 

Değerli Yetkili,  

Bu anketin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin, Psikoloji lisans programı 

eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ne düzeyde ulaştıklarını sizlerin değerli geri bildirimleriyle 

belirlemektir. Aşağıda İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünün öğrencilerine kazandırmaya 

çalıştığı bilgi, beceri ve yetkinliğe ilişkin birtakım ifadeler yer almaktadır. Lütfen her birini dikkatlice 

okuyarak ifadelere ne derece katıldığınızı verilen ölçek üzerinde değerlendiriniz. Öğrencinin bu bilgi, 

beceri ve yetkinliği edindiğine yönelik bir gözleminizin veya stajın bu bilgi, beceri ve yetkinliği 

gözlemlemeye yönelik olmadığını düşünüyorsanız lütfen "Fikrim yok" seçeneğini işaretleyiniz. 

Kişisel bilgileriniz, öğrencilerimizin program eğitim amaç ve çıktılarına yıllar içinde ne oranda 

ulaştıklarını takip edebilmek amacıyla istenmektedir. Verdiğiniz tüm yanıtlar sadece programa ilişkin 

geri bildirim alabilmek amacıyla toplu bir şekilde değerlendirilecektir. 

Verdiğiniz tüm geri bildirimler Bölümde öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin sürekli iyileştirilmesinde 

büyük önem taşımaktadır. Tüm maddeleri dikkatle okuyup, yanıtladığınız için şimdiden teşekkür 

ederiz. 

STAJ YAPILAN KURUM, YETKİLİ VE DİĞER BİLGİLERİ 

Yetkili Adı: 

E-posta Adresi: 

Kurum Adı:  

Kurumdaki Göreviniz/Pozisyonunuz: 

Kurumun Faaliyet Alanı:                            

 

1. Kurumunuzda çalışan bir İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu var mı? 

 Evet                               Hayır                            Şu anda yok, daha önce vardı 

 

2. Kurumuzda staj yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisinden ne kadar 

memnun kaldınız? 

Hiç memnun 

kalmadım 

Memnun 

kalmadım 

Kısmen memnum 

kaldım 

Memnun  

kaldım 

Çok memnun 
kaldım 

 

 

3. Kurumunuzda daha önce İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinden stajyer 

çalıştırdınız mı? 

          Evet                        Hayır 

 

4. Cevabınız evet ise bugüne kadar kurumuzda kaç İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

öğrencisini stajyer olarak çalıştırdınız?  

 ___________ 



5. Bugüne kadar kurumunuzda staj yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

öğrencisinden/öğrencilerinden ne kadar memnun kaldınız? 

Hiç memnun 

kalmadım 

Memnun 

kalmadım 

Kısmen memnum 

kaldım 

Memnun  

kaldım 

Çok memnun 
kaldım 

 

 

6. İleride İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerini kurumunuzda stajyer olarak 

çalıştırmak ister misiniz? 

 Evet                           Hayır                             Kararsızım 

 

7. İleride İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunlarının kurumunuzda çalışmasını ister misiniz? 

            Evet                           Hayır                             Kararsızım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EĞİTİM AMAÇLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 

Aşağıda program amaçlarına ilişkin birtakım ifadeler yer almaktadır. Lütfen her birini dikkatlice 

okuyarak öğrencimizin bu ifadelerde verilen bilgi, beceri ve yetkinliklere ne derece sahip olduğunu 

verilen ölçek üzerinde değerlendiriniz. Öğrencinin bu bilgi, beceri ve yetkinliği edindiğine yönelik bir 

gözleminizin veya stajın bu bilgi, beceri ve yetkinliği gözlemlemeye yönelik olmadığını düşünüyorsanız 

lütfen "Fikrim yok" seçeneğini işaretleyiniz. 

 Hiç 
Sahip 
Değil 

Biraz 
Sahip 

Orta 
Düzeyde 
Sahip 

Oldukça 
Sahip 

Tamamen 
Sahip 

Fikrim 
Yok 

1. Psikolojinin Deneysel, Klinik, Gelişim, 
Sosyal ve Endüstri/Örgüt gibi farklı alt 
alanlarında temel bilgiye sahip olma 

      

2. Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve 
uygulamalı bilgiyi yerel ve küresel 
düzeyde kullanma becerisine sahip olma 

      

3. Psikoloji alanında edindiği bilgiyi 
yaymak için gerekli olan bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine 
sahip olma 

      

4. Psikolojinin farklı alt alanlarının 
birbirlerine ve farklı disiplinlere olan 
katkısına ilişkin temel bilgiye sahip olma 

      

5. Psikolojinin farklı alt alanlarında 
kullanılan ölçme-değerlendirme araçları 
ve uygulamalarına yönelik temel bilgiye 
sahip olma 

      

6. Psikolojinin farklı alt alanlarında 
kullanılan ölçme-değerlendirme araçları 
ve uygulamalarına yönelik uzmanlık 
gerektirmeyen uygulama becerilerine 
sahip olma 

      

7. Bilimsel yöntemin aşamalarını takip 
ederek bireysel ve/veya takım olarak 
araştırma yapma 

      

8. Çağdaş bilgisayar ve yazılım araçlarını 
kullanarak bulgularını raporlama 

      

9. Mesleki değerlere ve evrensel etik 
ilkelere uygun davranma 

      

10. İnsana, topluma ve ırk, etnik köken, 
ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik 
ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve 
farklılıklara saygılı olma 

      

11. Psikoloji alanında edindiği kuramsal 
bilgiyi anlama, yorumlama ve ilgili 
toplumsal sorunlara çözüm üretme 
aşamalarında yaşam boyu öğrenme 
bilinciyle hareket etme 

      

12. Hem anadilini hem de en az bir 
yabancı dili etkin bir şekilde kullanma 

      

 

 

 

 

 



PROGRAM ÇIKTILARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 

Aşağıda program çıktılarına ilişkin birtakım ifadeler yer almaktadır. Lütfen her birini dikkatlice okuyarak 

öğrencimizin bu ifadelerde verilen bilgi, beceri ve yetkinliklere ne derece sahip olduğunu verilen ölçek 

üzerinde değerlendiriniz. Öğrencinin bu bilgi, beceri ve yetkinliği edindiğine yönelik bir gözleminizin 

veya stajın bu bilgi, beceri ve yetkinliği gözlemlemeye yönelik olmadığını düşünüyorsanız lütfen 

"Fikrim yok" seçeneğini işaretleyiniz. 

 Hiç 
Sahip 
Değil 

Biraz 
Sahip 

Orta 
Düzeyde 
Sahip 

Oldukça 
Sahip 

Tamamen 
Sahip 

Fikrim 
Yok 

1. Psikoloji alanına özgü temel kavram, 
kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, 
bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, 
istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve 
sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla 
ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve 
araç-gereçleri kullanarak sahip olma 

      

2. Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik 
uygulamalar ile ilgili temel bilgiye sahip 
olma 

      

3. Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik 
uygulamalar ile ilgili temel becerilere 
sahip olma 

      

4. Psikolojinin farklı alt alanlarında 
kullanılan ölçme-değerlendirme 
araçlarına ilişkin temel bilgiye sahip olma 

      

5. Psikolojinin farklı alt alanlarında 
kullanılan ölçme-değerlendirme araçları 
ve uygulamalarına yönelik uzmanlık 
gerektirmeyen uygulama becerilerine 
sahip olma 

      

6. Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı 
disiplinlerden yararlanma ve Psikolojinin 
bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel 
bilgilere sahip olma 

      

7. Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak 
Türkiye’de konumlanışı, Psikoloji 
alanında geçmişten bugüne yapılan 
araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan 
sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olma 

      

8. Psikoloji alanında edindiği bilgiyi 
kullanarak bireysel ve/veya takım olarak 
araştırma yapma, bilimsel problem çözme 
ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını 
kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama 
yetkinliğine sahip olma 

      

9. Psikoloji alanında edindiği ölçme-
değerlendirme, yöntem ve istatistik 
bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi 
kurma, araştırma deseni tasarlama, veri 
toplama, veri analiz etme ve bu verileri 
yorumlama becerisine sahip olma 

      

10. Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım 
formatına uygun bir biçimde rapor etme 
becerisine sahip olma 

      

 

 

 



 Hiç 
Sahip 
Değil 

Biraz 
Sahip 

Orta 
Düzeyde 
Sahip 

Oldukça 
Sahip 

Tamamen 
Sahip 

Fikrim 
Yok 

11. Psikoloji alanında edindiği kuramsal 
ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim 
ve iletişim teknolojilerini kullanarak yayma 
becerisine sahip olma 

      

12. Psikoloji alanının gelişimine katkı 
sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve 
toplum yararına olan etkinliklerde 
sorumluluk alma 

      

13. Psikoloji alanında edindiği kuramsal 
ve uygulamalı bilgileri uzman olan ve 
olmayan kişilerle paylaşabilme 
yetkinliğine sahip olma 

      

14. Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili 
mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye 
sahip olma 

      

15. Psikoloji ile ilgili araştırma ve 
uygulamalarda bireysel farklılıklara ve 
insan haklarına saygı gösterme 

      

16. Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı 
yayınları, alanda kullanılan ölçme-
değerlendirme araç-gereçleri ve 
yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek 
kendini mesleki açıdan sürekli yenileme 

      

17. Hem Türkçe hem de İngilizceyi 
kullanarak Psikoloji ile ilgili konularda 
uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve 
sözlü iletişim kurabilme 

      

18. İkinci yabancı dili orta düzeyde 
kullanma 

      

19. İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi 
birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme 

      

 

 

Varsa görüş ve önerilerinizi yazınız:  

 

 

 

 

 

 


