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uluslararası Ticaret ve Lojistik Bcıltiııniimün Güz yanyıh ders müfredatında yer alan derslerin

öğTenme çıklıları, ders çıklıları, AKTS yükü hesaplaına, başan diiaeylerinin belirlenmesi ve

öğetim elemanlarının öğenciler tarafindan değerlendirilmesine yönelik 2. sınıf öğencilerine
.. Ders Değerlendirme Anketi" uygutanmlştrr. Ö$etim elemanlanndan ise "Ders

Değerlendirme Raporu" talep edilmiş. Anket ve Rapor sonuçlan Ekl,de verilmiştir_

A-Öğrenciler tarafındın yapılan dğerlendirnelerde;

l_Ders Değerlendirme: UTL BÖlti,rnü 2. Sınıf Gi\z Yarıyıh ders programlannda yer alan tüm

derslerin deıs değerlendirme anketlerinde ortalaması 5 üzerinden 4167 olduğu ortaya çıkıııştır.
Anket sonuçlan incelendiğinde tilrn derslerin ortalama değerlendirme notun 4 'ün çok üsttinde

olduğu tespit edilmiştir_ Genel olarak derslerin kapsamı, içeriği, derste kullanılan yöntemler,

sınavlar dışrnda Öğencilere quiz, pğe, ödev, derse katılım gibi çalışmalarda acil bir iyileşme

gerekmemekrcdir. İyileştirme çalışmalan öğrenci katılımlan daha da artınlarak devam

etmelledir.

2-Ders Çıktısına Ulaşıbilme: UTL 2. Sınıf Gtia Yarıyılı ders programlannda yer alan tüm

derslerin Bologıa Bilgi paketinde yer alan her bir ders için verilen çıktılara ulaşılabilme

açrsından bölüm ortalaması 5 iizerinden 4,80 olarak ortaya çıkmıştır. sonuçlar, ders bazında

incelendiğinde tüm derslerin 3,i.iiıı çok iizerinde olduğu tespit edilmiş bu da çok iyi olaıak

değerlendirilmesine sebep olmuştur. Derslerin mevcut durumrına giiırıcellemelerle devam

edilecektir.

3_ AKTS iş yükü hesıplama: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2. Sınıf Güz Yanyıh

ders programlannda yer alan tüm derslerin Bologıa Bilgi paketinde yer alan her bir ders için

a«ri aegeıeı, öğenciler tarafindan yapılan iş yükleri baz alınarak AkTs iş yiiıkleri

değerlendirilmiştir. Anket sonuçlanndan elde edilen bilgiler doğ:rultusunda bütün derslerin

eİrs yutıeı iki ders (istatistik ve Uluslararası Ticaret) için yüksek diğer tüm dersler için ise

makul seviyede çıkmıştır. Bundan sonraki uygulamalarda öğenciler bu konuda daha fazla

bilgilendirilecektir.

zL Öğretim Elemını Değerlendirme: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümıı 2, Sınıf

oğrencileri Gtıa yanyılında ders vermiş Öğıetim elemanlarını derse verilen önem, ölçme ve

degerlendirme ve öğrencilere zaman ayırrna gibi konularda değerlendirmiş, öğTetim

elemanlannın ortalaması 5 iizerinden 4,79 olarai belirlenmiştir. Bu başlık da Çok iYi olarak

değerlendirilmektedir.
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B- Öğretim elemanları tarafından öğrenciterin başarı düzeyleri iIe ilgili olarak yapılın
dğerlendirmelerde;

uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölii,rnü 2. sınıf Güz yarıyılı ders programlannda yer alan tümderslerin yılsonu başan di,izeyleri değerlendirilmiştir. sonuçlar incetendiğnde; başarı notlarıAA, B+ ve BB alan ösencilerin Vo44,34 çokiyi, başarı notlan CB ve CC alan <ıgıencilerin x30,2l iyi, şarth başanlı olan DC ve DD alan öğencilerin ise o/o 9 orta, FF ve FD alanöğencilerin ise o/ol3.4 olduğu gödilmüşttıır. Derslerde başarısız olan öğenciler bulunmakia
beraber başarı diızeyinin de yüksek oldugu görulmektedir. Bu da ders çıktılanna btıytü tılçııdeulaşüldığn göstermektedir. Öğetim elemanları taıafından delslerle ilgili yapılan ders|erle ilgiliyapılan değerlendirmelerde; Ögretim elemanlan verdikleri a.is..ı. ilgili yaptıkları
değerlendirmede AKTS'nin uygun olduğunu ve bir önerilerinin olmadıklan Lıır-iİı..ar.Derse devam konusunun başan ya da başarısızhkta etkin rol oynadığı ve derse devamınartınlmasl şeklinde görüş belirtmişleıdir.

GENEL »oĞrnr-nxninıırn,

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölıirnti 2019-2020 Eğitim -öğetim yılı Güz Yanyılı 2. Sınıfders programlannda yer alan derslere yönelik tF"n 
" çıktılan, ders çıktılan, ı«is ,rtuhesaplan, başarı diiaeyi ve öğetim eıemanlarınııidegerlendirmesi sonucunda .. İyi'' ve tlzeriolarak değerlendirilmiştir.

ögletim üyelerinin yaptığı değerlendirmelerde ders çıktılannın program çıktılannda program
çıktılannın da Tyyç çıktılannda hangi yeterliliklere katkı verdiği belirtilmiş oıup genel oiarakyüksekösenim kalite beklentilerini karşılayan sonuçlar ortaya koyduğu g<ırtışııne Janlmıştır
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Ders
Değerlendirme

Ders

Çıktısına
Ulaşma

oınsiı,,ı öĞneriıı
ELEMANlNl
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AKTs
Dersler ve
Sınavlar

Ders Dışı

Çalışma
AKTs

FF VE
AtTı DD ve DC CC ve CB

BB,BA ve
AA

LAW241TEMEL HUKUK 4,55 4,8o 4,55 5 4MAN213 isrerisrk 97,95238t 4,73 7,4o 3,70 33,33 55,554,68 4,80 4,77 5 M 247,7 9,52N4AN217 TEMEL MUHASEBE 4,50 54,00 4,o0 11,00 23,004,77 4,68 İ
5

M L56,96L54 6,7oFLE201 iııciı-izcr lıı 4,87 4,82 4,93
5,26 5,26 42,Lo 36,80

44 94,42 4,6t 0,00 72,50 45,83l LZul ULU5LARARA5| Tlc. GlRlş 4,78 4,8o a 3,A 47,66
5 44 239,56522 9,45 8,00lTL203 LoJİsTİK VE TzY 4,7? 4,9t 4,87

4,0o 25,00 63,00
5 44 99,8125 4,79 0,00 0,00 0,00 0,0o
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