
TED ÜNİVERSİTESİ – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU 
 

Bu formun stajyerin danışmanlığını yapan makina mühendisi tarafından doldurulması 
beklenmektedir. Bu form, stajyerin staj dersindeki başarısını ölçmek ve TED Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü eğitim programının sürekli iyileştirilmesi amacıyla 
kullanılacaktır. Katkılarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.  

Stajyer Öğrencinin İsmi: ___________________________________________________ 

Bölüm 1. Öğrencinin stajdaki başarısı  
 5 4 3 2 1 

a. Verilen mesleki görevleri yerine getirme başarısı      
b. Profesyonel ve mesleki etik sorumluluk gösterme becerisi      
c. Genel staj başarısı      
Ölçek:	  	  	  5	  –	  Çok	  İyi,	  4	  –	  İyi,	  3	  –	  Orta,	  2	  –	  Kötü,	  1	  –	  Çok	  Kötü	  

Bölüm 2. Kişisel Becerilerin Değerlendirilmesi  

Stajyerin Türkiye genelinde iyi yetişmiş̧ aynı dönem ve aynı bölüm öğrencilerle kıyasla:  
 N/A 5 4 3 2 1 
a. Fen bilimleri ve ileri matematik bilgisini kullanma becerisi            
b. Makina mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik 

bilimlerini uygulama becerisi       
c. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve sonuçları 

yorumlama becerisi           
d. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak 

için gereken çok yönlü yaklaşımları ve çağımızın sorunlarını kavrama 
becerisi 

         

e. Türkçe ve İngilizce‘ye ileri düzeyde hakim olma ve dili mesleki 
iletişim, bilgi paylaşımı, mesleki gelişim alanlarında kullanabilme 
becerisi 

      

f. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurmak       
g. İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disiplini içselleştirme 

becerisi        
h. Takım içinde çalışabilme ve çok disiplinli takımlarda etkin olabilme 

becerisi       
i. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini farketme ve gereğini yapabilme 

becerisi           
j. Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik 

uygulamaları için gereken hesaplama araçlarını kullanma becerisi          
Ölçek:	  N/A	  –	  Gözlenmedi,	  5	  –	  Çok	  İyi	  ,	  4	  –	  İyi,	  3	  –	  Orta,	  2	  –	  Kötü,	  1	  –	  Çok	  Kötü	  

Bölüm 3. Açık pozisyon olduğunu varsayarsak, TED Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümünden mezun bir mühendis işe alır mıydınız?  

        Evet                 Hayır  

Ad Soyad:_____________________________   İmza: ___________________________  

Lütfen bu formu kapalı bir zarf içerisinde: TED Üniversitesi, Kariyer Merkezi Staj 
Birimi, Ziya Gökalp Caddesi No:48, 06420, Kolej, ANKARA adresine posta ile veya elden 
ulaştırınız.  


