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Öğrenci memnuniyet anketinde "Üniversite yönetiminin öğrencilerin sorunlarını çözmede yeterli çabayı göstermektedir." önermesine öğrenciler genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %31,6 ve

"kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %7,3 olmak üzere toplamda %38,9 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler karşılaştıkları sorunları tamamen çözdükleri, "katılıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde sorunlarının giderildiği gözlemlenmiştir. Öğrencilerin %29,9'luk kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, pandemi sürecinde herhangi bir sorun ile karşılaşmadıkları için

beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %19,3'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin sorunlarının çözümünde gösterilen çabanın tetmin edici düzeyde olmadığını ve kesin çözüme kavuşturmadığı ve

%11,8'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin de sorunların çözümünde herhangi bir çaba görmedikleri gözlemlenmiştir.
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Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Güvenlik görevlilerin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.

Ders dışı zamanlarda bölüm başkanlarına ve diğer öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Öğrenci işleri çalışanlarının öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Fakülte/Enstitü/Meslek YO yönetiminin öğrenci sorun ve önerilerine karşı tutum ve davranışları olumludur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum.

Üniversitemiz yönetimi öğrencilerin sorunlarının çözümünde yeterli çabayı göstermektedir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum.

"Ders dışı zamanlarda bölüm başkanlarına ve diğer öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir." önermesine öğrenciler genel olarak olumlu beyan vermişlerdir. Öğrenciler "katılıyorum" şıkkına %52,2 ve "kesinlikle

katılıyorum" şıklarına da %10,5 olmak üzere toplamda %62,7 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler akademik personel ile ders dışı iletişimin tamamen, "katılıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde sorunsuz gerçekleştiğini beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %23,6'lık kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, akademik personel ile ders dışı iletişimi hakkında olumlu veya

olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %9,5'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin yeterli seviyede iletişim kuramadıklarını ve %4,3'lük "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise

ders dışında herhangi bir iletişim kurma şanslarının olmadığını beyan etmişlerdir.

"Güvenlik görevlilerin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur." önermesinde öğrenciler genel olarak güvenlik görevlilerinden memnun olduklarını beyan etmişlerdir. Öğrenciler "katılıyorum" şıkkına %48,4 ve

"kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %10,3 olmak üzere toplamda %58,8 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler güvenlik görevlilerinin tutum ve davranışlarından tamamen ,

"katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde olumlu davranış sergilendiklerini beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %32,5'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, güvenlik görevlilerinin tutum ve

davranışı hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %5,4'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin yeterli seviyede olumlu tutum ve davranış görmediklerini ve %3,3'lük

"kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise gösterilen tutum ve davranışın kesinlikle memnun olmadıklarını beyan etmişlerdir.

"İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur." önermesinde öğrencilerin öğrenci işleri personelinden genel anlamda memnun olmamasına rağmen idari personelden memnun olduğuna dair genel

kanaat oluşmuştur. Öğrenciler idari ibirmlerin tutum ve davranışlarında "katılıyorum" şıkkına %49,8 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %8,5 olmak üzere toplamda %58,3 oranında işaretleme yapılmıştır.

"Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler idari personelin tutum ve davranışlarından tamamen , "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde olumlu davranış sergilendiklerini beyan etmişlerdir.

Öğrencilerin %26,5'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, idari personel ile ilgili herhangi bir beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %9'luk "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin yeterli seviyede

ttum ve davranış görmediklerini ve %6,3'lük "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise gösterilen tutum ve davranışın kesinlikle olumsuz bir yapıda olduğunu beyan etmişlerdir.

"Öğrenci işleri çalışanlarının öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur." önermesine öğrenciler, öğrenci işleri çalışanlarının tutum ve davranışlarından memnun olmadıklarını beyan etmiştir. "Katılmıyorum"

şıkkına %19,6 ve "kesinlikle katımlıyorum" şıklarına da %23,7 olmak üzere toplamda %31,9 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler tamamen , "katılmıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin ise yeterli seviyede olumlu tutum ve davranış gözlemlemediklerini beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %24,8'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, öğrenci işleri çalışanları ile ilgili herhangi bir

beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %25,8'lik "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin tutum ve davranışların yeterli seviyede olduğunu ve %6,1'lik "kesinlikle katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin de öğrenci

işleri personelinden gayet memnun olduğu gözlemlenmiştir. Olumsuz sonucun çıkmasındaki en büyük etkenin pandemi süreci ile birlikte eğitim-öğretime önce ara verilmesi sonrasında ise uzaktan eğitim vs.

yöntemlerle yeni bir eğitim anlayışına geçiş sürecinde meydana gelen kriz boyutunda ki sorunların çözümünde karşılaşılan üçlüklerden meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Öğrenci memnuniyet anketinde "Fakülte/Enstitü/Meslek YO yönetiminin öğrenci sorun ve önerilerine karşı tutum ve davranışları olumludur." önermesine öğrenciler eğitim birimleri özelinde sorun ve önerilere karşı

yönetimin tutum ve davranışlarını olumlu yönde bulmuş ve "katılıyorum" şıkkına %41,1 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %5,4 olmak üzere toplamda %46,5 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle

Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler karşılaştıkları sorunların ve sunulan önerilere tamamen , "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde olumlu davranış sergilendiğini beyan etmişlerdir. Öğrencilerin

%30,3'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, herhangi bir sorun ile karşılaşmadıkları için beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %15,8'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin sorunlar ve

önerilere davranışların çözümünde yeterli çabayı görmedikleri ve tutum ve davranışların genel anlamda olumsuz bulduklarını ve %11,8'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin de sorun ve önerilere karşı

gösterilen tutumun kesinlikle olumsuz bir yapıda olduğunu beyan etmişlerdir.
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Bölümün/Programın dersleri iş hayatına hazırlamaktadır.
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"Derslere gelen akademik kadro eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır." önermesine öğrenciler genel olarak olumlu beyan vermişlerdir. Öğrenciler "katılıyorum" şıkkına %47,5 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %10,6

olmak üzere toplamda %58,1 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler akademik personelin derslerde eğitim ihtiyacını kesinlikle karşıladığını, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin

ise tatmin edici düzeyde eğitim ihtiyacının karşılandığının ve bu konuda büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %26,3'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, akademik personelin

eğitim ihtiyacını karşılaması hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %9,8'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler akademik personelden derslerde yeterli düzeyde eğtim

alamadıklarını ve %5,8'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise eğitim ihtiyacının karşılanmasında büyük sıkıntıların olduğunu beyan etmişlerdir. "Katılmıyorum" ve özellikle"kesinlikle katılmıyorum"

şıkkını işaretleyen öğrencilerin pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitim yöntemi ile verilen derslere katılabilmek için gerekli teknolojik imkanlardan mahrum olması, uygulamalı derslerin eğitiminin bu süreç içerisinde

sekteye uğramasının önemli bir payı olduğu düşünülmektedir.

"Dersler açık ve anlaşılır biçimde yapılmaktadır." önermesi "Derslere gelen akademik kadro eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır." önermesi ile örtüşen bir yapıdadır. Öğrenciler bu önermeye de bir önceki önermeye

paralel yapıda cevap vermişlerdir. Öğrenciler "katılıyorum" şıkkına %49,4 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %10,2 olmak üzere toplamda %59,6 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını

işaretleyenler derslerin tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici açık ve anlaşılır bir yapıda olduğunu beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %24,2'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu

önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %11,7'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler eğitimin yeterince açık ve anlaşılır bir yapıda olmadığını ve %4,6'lık

"kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise eğitimin hiçbir şekilde açık ve anlaşılır yapıda olamdığını beyan etmişlerdir. "Katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyen öğrencilerin pandemi

süreci içerisinde uzaktan eğitim yöntemi ile verilen eğitimlerde yüz yüze eğitimdeki sınıf ortamı ve akademik personelle etkileşimin daha zayıf olması gibi nedenlerle yeterince anlaşılır bulamadıkları tahmin

edilmektedir.

"Bölümün/Programın dersleri iş hayatına hazırlamaktadır." önermesinde Üniversitemizin sağlık temalı bir üniversite olması nedeniyle derslerin öğrenciler tarafından iş hayatı ile uyumlu olduğu beyan edilmiştir.

Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %45,7 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %11,9 olmak üzere toplamda %57,6 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler derslerin

tamamının, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici bir düzeyde iş hayatına hazırladığını beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %22,7'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu

veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %11,8'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler derslerin iş hayatına uyumunun yeterli düzeyde ve %7,9'lık "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını

işaretleyenler  ise hiçbir şekilde iş hayatına uyumlu olmadığını beyan etmişlerdir. 

"Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektiftir." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %52,7 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da

%12,6 olmak üzere toplamda %65,3 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler ölçme ve değerlendirmede tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde

objektif bir tutum sergilendiğini beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %24,6'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

%6,4'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ölçme ve değerlendirmede objektif tutumun yeterli düzeyde ve %3,6'lık "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise hiçbir şekilde objektif tutumun sergilenmediğini

beyan etmişlerdir. 

"Sınav sonrasında sınav ile ilgili öğrencilere geri bildirim yapılmaktadır." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %47,7 ve "kesinlikle katılıyorum"

şıklarına da %15,7 olmak üzere toplamda %63,4 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler geri bildirimin tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde

olduğunu beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %17,5'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %13,7'lik

"katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler sınav sonrasında sınav ile ilgili geri dönüşün yeterli düzeyde ve %5,5'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise hiçbir şekilde yapılmadığını beyan etmişlerdir.

"Katılmıyorum" ve "Kesinlikle Katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin pandemi züresince uzaktan eğitim portalı üzerinden gerçekleşen sınavlarda sınava erişim ve sınava ilişkin sorunların çözümünde yaşanan

güçlüklerde yeterine geri bidirim yapılmadığı tahmin edilmektedir.

"Değerlendirmede ödev ve proje gibi çalışmalar dikkate alınmaktadır." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %46,8 ve "kesinlikle katılıyorum"

şıklarına da %13,7 olmak üzere toplamda %60,5 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler ödev ve projelerin tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici

düzeyde dikkate alındığını beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %18,3'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

%14,7'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ödev ve projelerin yeterli düzeyde ve %7'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler  ise hiçbir şekilde dikkate alınmadığını beyan etmişlerdir. 
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"Üniversitemizin sağlamış olduğu staj olanakları yeterlidir." önermesinde öğrencilerin verdiği beyanlar dikkate alındığında olumlu ve olumsuz yönde kanaat getirilecek bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Öğrenciler bu

önermede "katılıyorum" şıkkına %22,9 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %4,2 olmak üzere toplamda %27,1 oranında işaretleme yapılmıştır. Öğrencilerin %42,7'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu

önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. "katılmıyorum" şıkkına %14,5 ve "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını da %15,8 olmak üzere toplamda %30,3 oranında

işaretleme yapılmıştır. Öğrencilerin sağlık üniversitesi öğrencisi olduğu için staj yapma imkanlarının fazla olması ve Üniversitemiz hastanesinde de staj yapma imkannına sahip olmaları olumlu yönde beyan

vermelerinde; buna karşılık stajyer öğrencilere staj yaptıran kurum tarafından ücret ödeme zorunluluğunun olması ve özellikle özel sektörde sağlık kuruluşları tarafından stajyer öğrencilerin kabul edilmemesi olumsuz

beyan vermelerinde etkili olduğu bu sebeple biribirine yakın sonuçların ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

"Öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı programları hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır." önermesinde öğrencilerin verdiği beyanlar dikkate alındığında olumlu ve olumsuz yönde kanaat getirilecek bir sonuç

ortaya çıkmamıştır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %30,4 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %6,2 olmak üzere toplamda %36,6 oranında işaretleme yapılmıştır. Öğrencilerin %27,8'lik kısmı

"kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. "katılmıyorum" şıkkına %18 ve "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını da %17,6

olmak üzere toplamda %35,6 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu sonuç öğrencilere yönelik yurtdışı programları hakkında yapılan bilgilendirmenin tüm eğitim birimlerinde yeterince yapılmadığını ve bazı eğitim

birimlerinde ki öğrencilerinbu programlar hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığını ortaya çıkarmaktadır.

"Üniversitemizin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri yeterlidir." önermesinde öğrenciler olumsuz yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılmıyorum" şıkkına %22,1 ve "kesinlikle katılmıyorum"

şıklarına da %26,2 olmak üzere toplamda %48,3 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler Üniversitemizdeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin tamamen, "katılmıyorum"

şıkkını işaretleyenlerin ise oldukça yetersiz seviyede olduğunu beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %28,9'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek

herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %19,5'lik "katılıyorum" şıkkını işaretleyenler sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin oldukça yeterli düzeyde ve %3,3'lük "kesinlikle katılıyorum" şıkkını işaretleyenler ise kesinlikle

yeterli düzeyde olduğunu beyan etmişlerdir. "Kesinlikle katılmıyorum." şekilde beyan bildiren öğrencilerin Üniversitemiz genelinde sosyal tesislerin yeterli düzeyde olmaması ve eğitim aldığı birimlerde kantinlerin

olmamasının kararlarında etkili olduğu tahmin edilmektedir.

"Üniversitemizin spor olanakları yeterlidir." önermesinde öğrenciler olumsuz yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılmıyorum" şıkkına %24 ve "kesinlikle katılmıyorum" şıklarına da %26,2

olmak üzere toplamda %50,2 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler spor olanaklarının tamamen, "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise oldukça yetersiz seviyede

olduğunu beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %34,2'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %13,3'lük

"katılıyorum" şıkkını işaretleyenler spor olanaklarının oldukça yeterli düzeyde ve %2,2'lik "kesinlikle katılıyorum" şıkkını işaretleyenler  ise kesinlikle yeterli düzeyde olduğunu beyan etmişlerdir. 

"Öğrenci toplulukları ilgi ve yeteneklerime uygundur." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %31,3 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %4,2

olmak üzere toplamda %35,5 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler öğrenci topluluklarının ilgi ve yeteneklerinin kendilerine tamamen uygun, "katılıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde uygun beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %36,8'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda

bulunmamıştır. %14'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler öğrenci topluluklarının yeterli düzeyde ve %13,4'lük "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise hiçbir şekilde ilgi ve yeteneklerine uymadığını

beyan etmişlerdir. 

"Sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde zamanında haber verilmektedir." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %42,4 ve "kesinlikle

katılıyorum" şıklarına da %5 olmak üzere toplamda %47,4 oranında işaretleme yapılmıştır. Olumlu yönde görüş bildirenler sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde iletişim olanaklarının etkili bir şekilde kullanıldığını

etmişlerdir. Öğrencilerin %27,7'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %13,7'lik "katılmıyorum" şıkkını

işaretleyenler bu konuda iletişim olanaklarının yeterli düzeyde ve %11,3'lük "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler  ise hiçbir şekilde etkili kullanılmadığını beyan etmişlerdir.
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Sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde zamanında haber verilmektedir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum
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Öğrenci toplulukları ilgi ve yeteneklerime uygundur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum
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Üniversitemizin spor olanakları yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum
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Üniversitemizin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum
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Üniversitemizin sağlamış olduğu staj olanakları yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Öğrencilere yönelik yürütülen yurtdışı programları hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaktadır.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum
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4,9

4,7

29,6

49,7

11

"Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %35,5 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %6,6 olmak

üzere toplamda %42,1 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler dersliklerin öğrenci kapasitesine uygun olduğunu beyan etmişlerdir. Öğrencilerin %31,4'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme

hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %13,4'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %13,2'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise dersliklerin yeterli

kapasitede olmadıklarını beyan etmişlerdir.

"Dersliklerin temizliğinden memnunum." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %39,4 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %9,5 olmak üzere

toplamda %48,9 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler dersliklerin temzizliğinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %32,9'luk kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında

olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %10,1 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %8,9 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise dersliklerin

temizliğinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Genel itibariyle olumlu görüş bildirilmesinde pandemi süreci nedeniyle dersliklerin periyodik dezenfekte işlemlerine oldukça dikkat edilmesi önemli derecede etkili

olduğu düşünülmekedir.

"Dersliklerin ısınmasından memnunum." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %42,4 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %11,4 olmak

üzere toplamda %53,8 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler dersliklerin ısınmasından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %32,9'luk kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme

hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %7,5 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %5,7 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise

dersliklerin ısınmasından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Üniversitemiz ısınmasında jeotermal kaynakların kullanılmasının olumlu görüş bildirilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.

"Derslerde öğretim teknolojileri etkili olarak kullanılmaktadır. (Projeksiyon cihazı, tepegöz, vb.)" önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %49,7 ve

"kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %11 olmak üzere toplamda %60,7 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler derslerde öğretim teknolojilerininden etkili bir şekilde faydalanıldığını düşünmektedir. Öğrencilerin

%29,6'lık kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %4,7 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %4,9

oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise öğretim teknolojilerinden memnun olmadıklarını ve bu imkanların geliştirilmesinin gerektiğini belirtmişlerdir.

"İş dünyasının tanınması için Üniversitemiz, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. (Konferans, gezi, panel, vb.)" önermesinde öğrencilerin verdiği beyanlar dikkate alındığında olumlu ve olumsuz yönde kanaat

getirilecek bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %30,4 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %6,5 olmak üzere toplamda %36,9 oranında işaretleme yapılmıştır. Öğrencilerin

%28,2'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. "katılmıyorum" şıkkına %18,5 ve "kesinlikle katılmıyorum"

şıkkını da %16,3 olmak üzere toplamda %34,8 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu sonuç iş dünyasının tanınmasına yönelik yapılan etkinliklerin belirli eğitim birimleri özelinde olduğunu bazı eğitim birimlerinde bu

konu hakkında hiç bir çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir.

"Üniversitemizin engelli öğrencilere yönelik hizmetleri yeterlidir." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %25,5 ve "kesinlikle katılıyorum"

şıklarına da %3,4 olmak üzere toplamda %28,9 oranında işaretleme yapılmıştır. Öğrencilerin %56'lık kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi

bir beyanda bulunmamıştır. %8,1'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler engelli bireylere yönelik hizmetlerin düşük ve %7,1'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise hiç bir şekilde yeterli seviyede

olmadığını beyan etmişlerdir. 
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Derslerde öğretim teknolojileri etkili olarak kullanılmaktadır. (Projeksiyon cihazı, tepegöz, vb.)
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23

Dersliklerin ısınmasından memnunum.
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Dersliklerin temizliğinden memnunum.
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Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

21

Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum
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Üniversitemizin engelli öğrencilere yönelik hizmetleri yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum
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İş dünyasının tanınması için Üniversitemiz, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. (Konferans, gezi, panel, vb.)
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"Üniversitemiz içindeki internet hizmetleri yeterlidir." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %32,9 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %6,1

olmak üzere toplamda %39 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler internet hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin %37,6'lık kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme

hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %13,4 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %10,1 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise internet

hizmetinin yeterli seviyede olmadığını beyan etmişlerdir.

"Üniversitemiz web sayfasından gerekli tüm bilgilere zamanında ulaşabilmekteyim." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %46,6 ve "kesinlikle

katılıyorum" şıklarına da %8,5 olmak üzere toplamda %55,1 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler Üniversitemiz web sayfasının güncel ve bilgiye erişimde kolaylık sağladığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin

%22'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %14,1 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %8,8

oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise Üniversitemiz web sayfasının bilgiye erişimde yeterli düzeyde olmadığını belirtmişlerdir.

"Üniversitemizin çalışma salonları yeterlidir." önermesinde öğrencilerin verdiği beyanlar dikkate alındığında olumsuz yönde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %21,8 ve

"kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %1,9 olmak üzere toplamda %23,7 oranında işaretleme yapılmıştır. Öğrencilerin %36,3'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz

kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. "katılmıyorum" şıkkına %18,7 ve "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını da %21,3 olmak üzere toplamda %40 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu sonuç üniversitemiz

eğitim birimlerinin fiziksel olarak yetersiz kapasitede ve yeni açılan bölümler ve artan kontenjan sayıları da göz önünde bulundurulduğunda ihtiyacı karşılama noktasında ciddi problemelere neden olacağı

öngörülmektedir. 

"Üniversitemizin temizlik hizmetleri sağlığa uygunluk açısından yeterlidir." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %36,1 ve "kesinlikle

katılıyorum" şıklarına da %6,7 olmak üzere toplamda %42,8 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler Üniversitemizin genel temzizliğinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %38,7'lik kısmı

"kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %9 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %9,4 oranında "kesinlikle

katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler  ise Üniversitemizin genel temizliğinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 

"Üniversitemizde sunulan yemek hizmetleri olanakları yeterlidir." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %28,7 ve "kesinlikle katılıyorum"

şıklarına da %3,3 olmak üzere toplamda %32 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler Üniversitemizin yemekhane hizmetinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %41,2'lik kısmı "kararsızım"

tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %13,9 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %13 oranında "kesinlikle

katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler  ise Üniversitemizin yemek hizmeti olanaklarından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Üniversitemizin temizlik hizmetleri sağlığa uygunluk açısından yeterlidir.
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Yemek kalitesi ve tadı uygundur.
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Üniversitemizde sunulan yemek hizmetleri olanakları yeterlidir.
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Üniversitemizin çalışma salonları yeterlidir.
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26

Üniversitemiz web sayfasından gerekli tüm bilgilere zamanında ulaşabilmekteyim.

Kesinlikle Katılmıyorum
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25

Üniversitemiz içindeki internet hizmetleri yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

"Yemek kalitesi ve tadı uygundur." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %26,6 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %3,7 olmak üzere

toplamda %30,3 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler Üniversitemizde sunulan yemeklerin kalitesi ve tadından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %44,1'lik kısmı "kararsızım" tercihini

işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %11 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %14,9 oranında "kesinlikle katılmıyorum"

şıkkını işaretleyenler  ise Üniversitemizde sunulan yemeklerin kalitesi ve tadından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 
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39,7

10,3

8,5

9,7
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15,9

37

Kendimi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bir bireyi olarak görüyorum.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

36

Genel olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden memnunum.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

35

Bölüm/Programdan genel olarak memnunum.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

34

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni herkese öneririm.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

33

Kantinin fiziksel koşulları yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

32

Kantinde sunulan ürünlerin kalitesi uygundur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

31

Yemek fiyatı uygundur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

"Kendimi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bir bireyi olarak görüyorum." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %45,4 ve

"kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %15,9 olmak üzere toplamda %61,3 oranında işaretleme yapılmıştır.Öğrencilerin %20,5'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz

kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %9,7 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %8,5 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyip olumsuz yönde beyan verenlerin oranı ise

%18,2'dir. Bu sonuç bize öğrenilerin Üniversitemize aidiyet hissettiklerini ve kurumsal kültür ve kimlik açısından Üniversitemizin öğrenciler açısından önemli bir konumda olduğunu göstermektedir.

"Yemek kalitesi ve tadı uygundur." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %28,1 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %5,1 olmak üzere

toplamda %33,2 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler Üniversitemizde sunulan yemeklerin fiyatlarından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %40,1'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup,

bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %11,4 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %11,2 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler

ise Üniversitemizde sunulan yemeklerin fiyatından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 

"Kantinde sunulan ürünlerin kalitesi uygundur." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %33,2 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %3,4

olmak üzere toplamda %36,4 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler Üniversitemiz kantinlerinde sunulan ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %40,8'lik kısmı "kararsızım"

tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %11,4 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %11,2 oranında "kesinlikle

katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler  ise Üniversitemiz kantinlerinde sunulan ürünlerden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 

"Kantinin fiziksel koşulları yeterlidir." önermesinde öğrenciler olumsuz yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılmıyorum" şıkkına %18,8 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %18,8 olmak

üzere toplamda %37,6 oranında işaretleme yapılmıştır. Bu öğrenciler Üniversitemiz kantinlerinin fiziksel imkanlarından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %37,9'luk kısmı "kararsızım" tercihini

işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %21,7 oranında "katılıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %2,7 oranında "kesinlikle katılıyorum" şıkkını

işaretleyenler ise Üniversitemiz kantinlerinin fiziksel imkanlarından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç Üniversitemiz bazı eğitim birimlerinde hiç kantin olmamaası bazılarında ise kantinlerin fiziksel olarak

yetersiz seviyede olmasından kaynaklanmaktadır. %21,7 oranındaki "katılıyorum" beyanında ise sağlık hizmeti sunulan üniversite hastanelernin kantininden öğrencilerinde faydalandığını ortaya koymaktadır. 

"Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni herkese öneririm." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %30 ve "kesinlikle katılıyorum"

şıklarına da %7,1 olmak üzere toplamda %37,1 oranında işaretleme yapılmıştır.Öğrencilerin %37'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir

beyanda bulunmamıştır. %13,3 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %12,5 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyip olumsuz yönde beyan verenlerin oranı ise %25,8'dir. Kararsız ve olumsuz

yanıt verenlerin oranlarının nedeni olarak; Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması nedeniyle bazı fiziksel ve personel eksiklerinin olması, özellikle tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi akademik personelinde

değişim hızının yüksek olması, Üniversitemiz yerleşkesi çevresinde öğrenciye yönelik barınma, yiyecek ve sosyal faaliyet alanlarının olmaması gibi eğitim ve kampüs hayatını etkileyen dış etmenlerden kaynaklandığı

tehmin edilmektedir.

"Bölüm/Programdan genel olarak memnunum." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %49,2 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %15,7

olmak üzere toplamda %64,9 oranında işaretleme yapılmıştır. Öğrencilerin %21,7'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek herhangi bir beyanda

bulunmamıştır. %7,7 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %5,6 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Bir önceki "Afyonkarahisar Sağlık

Bilimleri Üniversitesi'ni herkese öneririm." önermesi ile birlikte değerlendirmek gerekirse; öğrencilerin büyük çoğunluğu okudukları bölümlerden memnunlar oldukklarını fakat Üniversitemizden duydukları

memnuniyet dereceleri ile aynı oranda olmadığı görülmektedir. Bu sonuç bize öğrencilerin sağlık alanında eğitim almaktan memnun olduklarını ama Üniversitemiz şartlarının da iyileşmesi gerektiğini belirtilmektedir.

"Genel olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden memnunum." önermesinde öğrenciler olumlu yönde beyanda bulunmuşlardır. Öğrenciler bu önermede "katılıyorum" şıkkına %39,7 ve "kesinlikle

katılıyorum" şıklarına da %10,3 olmak üzere toplamda %50 oranında işaretleme yapılmıştır.Öğrencilerin %31'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu önerme hakkında olumlu veya olumsuz kanaat getirecek

herhangi bir beyanda bulunmamıştır. %10,6 oranında "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile %8,4 oranında "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyip olumsuz yönde beyan verenlerin oranı ise %19'dur.


