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Psikoloji Bölümtl.nün bahar yarıyıl ders müfıedatında yer alan derslerin öğenme çıklılan,
ders ç*tılan, AKTS yükü hesaplama, Başarı diizeylerinin belirlenmesi ve öFetim
elemanlannın öğenciler tarafından değerlendirilmesine yönelik öğencilere "Ders
Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır. Öğetim elemanlarından ise "Ders Değerlendirme
Raporu" talep edilmiştir. Anket ve Rapor sonuçlan Ek-l'de verilmiştir.

A. Öğrenciler tarıfindan yıpılan dğerlendirmelerde;
1. Ders Değerlendirme: Psikoloji Bölümü 2. Sınıf giız yanyılı ders programlannda yer alaı
ti.iıın derslerin ders değerlendirme anketlerinde bölüm ortalaması 5 puan tizerinden 4.5l olarak
ortaya çlkmtştır. Anket sonuçlan ders bazında ttim derslerin 3'ün iizerinde olduğu göz öniiınde
bulundurulduğunda; dersin kapsamı, içeriği, dersin öğetiminde kullanılan ytlntem[er, sınavlar
dışında öğencilere quiz, pğe, ödev, derse katılım, fikir beyan etme gibi çalışmalara önem
açısından herhangi bir iyileştirme gerekmediğ saptanmıştır.

2. Ders Çıktısına Ulaşılabilme: Psikoloji Bölümü 2. sınıf güz yanyılı ders progıamlarında yer
alan tiirn derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için verilen çıklılara
ulaşılabilme açısından bölıiırn ortalaması 5 puan tizerinden 4.57 olarak ortaya çıkmıştır. Anket
sonuçları ders bazmda tüm derslerin 3'iiııı tizerinde oldufu g<lz önünde bulundurulduğundan
ders çıktılanna ulaşılabilme "Çok İyi " olarak değerlendirilmektedir.

3. AKTS iş yüıkü hesaplama: Psikoloji Bölümü 2. sınıf giiz yanyıh ders programlarında yer
alan tiim derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için AKTS değerleri,
öğenciler tarafından yapılan iş yil,kleri baz alınarak AKTS iş yii,kleri karşılaştırılmlştır. Anket
sonuçlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda bütün derslerin AKTS yükleri, Bologna Bilgi
Paketinde yer alan heı bir ders için verilen AKTS değerlerinden yüksek olduğu saptanmıştır.
Değerlerin yüksek çıkması öğrencilerin yıllık veya haftahk çalışma saalIerinin saptanmasında
kararsızlıklar yaşadığı saptanmıştıı. Bundan sonraki anketlerin uygulanmasında öğrencilere
daha fazla bilgilendirme yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

4. Öğretim elamanı değerlendirme: Öğıenciler tarafından öğetim elamanlarının derse verilen
önem, ölçme ve değerlendirme, öğencilere zaman ayırma gibi konularında Psikoloji B<lll:ırnıi

2. sınıf gtlz yarıyılı ders programlarında yer alan tüm dersleri veren öğTetim elemanlarının
ortalaması 5 puan iiaerinden 4.62 o|arak o(aya çıkmıştır.

B. Öğretim elemanları tarafından öğrenci başarılarının değerlendirnesi;
l . Başarı dilzeyleri: Psikoloji Bölümü 2. Sınıf gtiz yanyıIı ders programlannda yer alan tii,ın

derslerin yılsonu başarı diizeyleri değerlendirilmiştir. Böliimde okutulan tiiırn derslerin başarı
ortalamalan incelendiğinde; başarı notları AA, BA ve BB alan öğencilerin %57,62 Çok |yi,
başan notları CB ve CC alan öğıencilerin %24,09 İyi, şarth başanlı olan DC ve DD alan
öğencilerin ise Vo8,24, başarısız olan Öğenciler ise %l0,2l olduğu görülmüştiır. Genel olarak
başan dtlzeyinin yt*sek olması ders çıklılanna ulaşıldlğını göstermektedir.
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c. Öğretim elemanlarr tarafından dersler ile ilgili yapılan dğerlendirmelerde;

ögretım elamanlarının Ders değerlendirilmelerinde sunulan bazı öneriler aşağıda
sunulmuştur.

a. Araştlrma yöntemleri dersi için, dersin öğretim üyesi, dersin ikinci veya üçüncü sınıfta
verilmesini uygun bulmuştur. Bunun-la birlikte sınıflarda internet bag|antısırıın
bulunması gereklidir.

b. Dawanış Bilimlerinde istatistik dersinin bilgisayar laboratuvannda ortak bir
gösterimle verilmesi öğencilerin özellikle paket programlardaki menülerin takibinde
yaşadıkları sıkıntlan gidereceğ değerlendirilmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Psikoloji Bölumü 2019-2020 Eğitim-Ögretim Yılı 2. Sınıf giiz yanyılı ders programlarında yer
alan tiıtn derslerin öğenme çıiiıları, ders çıktıları, AkTs yiikü hesaplama, Başan diizeylerinin
belirlenmesi ve öğetim elemanlannın öğrenciler taıafindan değerlendiriİmesine yönelik
sonuçlar "İYİ" ve iizeri olarak değerlendirilmektedir.

ögretim üyelerinin yaptığı değerlendirmelerde ders çıklılannrn program çıktılannü program
Çıİiılannın da TYYÇ çıktılannda hangi yeterliliklere katkı verdiğ belirtilmiş olup genel olarak
yüksekögıenim kalite beklentilerini karşılayan sonuçlar ortaya koyduğu goruşüne varılmıştır.
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