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Dersin adı 
Course name 

 

Dersin kodu 
Course code 

 

Görüşme tarihi 
Interview date 

 

Görüşme süresi 
Interview duration 

 

Dersi veren öğretim üyeleri 
Course Instructors 

 

Derse kayıtlı öğrenci sayısı 
Number of students registered 

 

Görüşmeye katılan öğrenci sayısı 
Number of students attended 

 

Görüşmeyi yapan öğretim üyesi 
Interviewer 

 

 
Genel Sorular 

General Questions 

1. Dönem başında verilen haftalık ders programı takip edildi mi? 

Was the weekly course plan followed througout the semester? 

Evet Yes :    Hayır No :  Kısmen Partially :   Diğer Other : 

 

2. Dersin laboratuvar uygulaması var ise laboratuvar uygulamaları ile ders içeriği uyumlu mu?  

Is the laboratory work -if present- in this course  in line with the course content? 

Evet Yes :    Hayır No :    

 

3. Dersin kredisi uygun mu? 

Is the course credit appropriate? 

Evet Yes :    Hayır No :     Diğer Other : 

 

4. Dersin AKTS kredisi uygun mu? 

Is the ECTS credit of the course appropriate? 

Evet Yes :    Hayır No :     Diğer Other : 

 

5. Daha önce aldığınız dersleri göz önünde bulundurarak bu dersi tamamlayıcı herhangi bir altyapı eksikliğiniz 

olduğunu düşünüyor musunuz?  

Considering the courses you have taken previously, do you think you have a deficiency in your education 

background related with this course? 

 

6. Bu dersin ön şartı varsa uygun mu?  

Is/are the prerequisite course(s) -if present- appropriate? 

Evet Yes :    Hayır No :   
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7. Ön şart olması gerektiğini düşündüğünüz (diğer) dersler var mı?    

Do you think of any (other) course(s) that should be prerequisite to this course? 

 

8. Diğer aldığınız dersler ile çakışan hususlar/konular var mı? Nelerdir? 

Are there any topic(s) that are common with your other courses? What are these topic(s)? 

 

9. Ders notu dışında kaynak araştırması yapıyor musunuz? 

Do you research or study from other resources aside from your lecture notes in this course?  

Evet Yes :    Hayır No :     Diğer Other : 

 

10. Ders içeriğinde hangi konularda zorlanıyorsunuz? 

Which topics are you having a hard time to understand in the course content? 

 

11. Dersten beklentileriniz nelerdir? 

What are your expectations from this course? 

 

12. Dersten beklentileriniz karşılandı mı? 

Have your expectations from this course been met? 

Evet Yes :    Hayır No :  Kısmen Partially :   Diğer Other : 
 

13. Derste verilen bilgileri mesleki hayatınızda kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz? 

Do you think you can use the information given in this course in your professional life? 

Evet Yes :    Hayır No :  Kısmen Partially :   Diğer Other : 

 

14. Dersin geliştirilmesi için hangi değişiklikler yapılabilir?  

What changes could be done in order to improve this course? 

 

15. Ders ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşleriniz nelerdir? 

What are your positive and/or negative comments about this course? 

 


