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işletme BöIümü niin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyıh den müfredatmda yer
alan derslerin öğrenme çıkhlan, ders çıktılan, AkTs yükü hesaplama, başan düzeylerinin
belirlenmesi ve öğretim elemanlannın öğrenciler tarafindan değerlendirilmesine yonelİk 2,nci
sınıf öğencilerine "Ders Değerlendirme Anketi" uygulanmış, öğretim elemanlarından ise
"Ders Değerlendirme Raporu" talep edilmiştir. Anket ve Rapor sonuçlan Ekl'de verilmiştir,

A. Öğrenciler tarafindan yapılan değerlendirmelerde;

l. Den Değerlendirme: işletme Bölümü 2. Sınıf Güz Yarıyılı ders programlannda yer alan
tiim derslerin ders değerlendirme anketlerindeki ortalamasr 5 üzerinden 4,55 olduğu ortaya
ÇıkmıŞtır. Anket sonuçlan incelendiğinde tüm derslerin ortalamasrnın 3,ün üstiinde olduğu
tespit edilmiştir. Genel olarak derslerin kapsamı, içeriği, derste kullanılan yöntemier,
hakkında acil bir iyileştirmeye gerekmemektedir. İyileştirme çalışmalan kapsamında
öğrencilerin derse katılımı artınlmalrdır.

3.

Den Çıktısına lJlaşabilme: İşlebne Böltimü 2. Sınıf Güz Yanyıh ders programlarrnda yer
alan tiim derslerin Bologna Bilgi paketinde yer alan her bir ders için verilen çıktılara
ulaşılabilme açısrndan bölüm ortalaması 5 üzerinden 4,62 olduğu ortaya çıkmıştır.
sonuçlar, ders bazrnda incelendiğinde tiim derslerin ortalamasının 3'ün iizerinde olduğu
tespit edilmiştir. Derslerin mevcut durumuna güncellemelerle devam edilecektir.

AKTS iş yükü hesaplama: işletme Bölümü 2. Sınıf Güz Yarıyılı ders programlannda yer
alan tüm derslerin Bologna Bilgi paketinde yer alan her bir ders için AkTs değerleri,
öğrenciler tarafindan yapılan iş yükleri baz alınarak AkTs iş yükleri değerlendirilmiştir.
Anket sonuçlanndan elde edilen bilgiler doğrultusunda bütiin deıslerin AkTs yüklerinin
ıngilizce ile pğe yönetimi ve Döngüsü dersi için düşük, ti,im dersler için ise oldukça
yüksek çıkmıştır. Bundan sonraki uygulamalarda öğrenciler bu konuda daha fazla
bilgilendirilecekiir.

4- oğretim Elemanı Değeılendirme: işletme Bölümü 2. Sınıf öğencileri, Güz Yanyılında
ders vermiş öğretim elemanlannı; derse verilen önem, ölçme ve değerlendirme ve
öğrencilere zaman ayırma gibi konularda değerlendirmiş, öğretim elemanlannın ortalamasr
5 üzerinden 4,65 olarak belirlenmiştir. Bu başlık da çok iyi olarak değerlendirilmektedir.

B. Öğretim elemanları tarafından öğrencilerin başarı düzeyleri ile ilgili olarak
yapılın değerlendirmelerde;

işletme Bölümü 2. sınıf Giiz yanyılı deıs progıamlannda yer alan tiim derslerin yılsonu
başarı düzeyleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; başan not[an AA. BA ve BB 1lan

+,= r/



öğrencilerin %46,74 çok iyi, başan notlan CB ve CC alan öğrencilerin %28J8 İyi, şartlı başanlı
olan DC ve DD alan öğtencilerin ise 7o6,03 orta, FF ve FD alan öğrencilerin ise %l1,67 olduğu
görülmüştiir. Derslerde başansız olan öğrenciler bulunmakla beraber başan diizeyinin de
Y{lksek olduğu gör{ilmektedir. Bu da den çıktılarına büyük ölçüde ulaşıldığını göstermektedir.
Öğretim elemanlan tarafindan derslerle ilgili yapılan değerlendirmelerde;

AkTs'nin uygun olduğunu ve bir önerilerinin olmadığını, derse devam konusunun başarı ya
da başarısızlıkta etkin rol oynadığıru belirtmişlerdit.

GENEL DEĞERLENDiRME

İşletme Bölümü 20lg-202o Eğtim-Ögretim yıh Güz Yanyılı 2. Sıruf ders programlannda
yer alan derslere yönelik öğrenme çıktılan, ders çıktılan, AkTs yüktl hesaplan, başan diizeyi
ve öğretim elemanlannın değer|endirmesi sonucunda "M" ve ilzeri olarak değerlendidlmiştir.

öğretim üyelerinin yaphğ değerlendirmelerde ders çıkhlannrn progTam çıktılannda
progfam çıktılannın da Tyyç çıktılannda hangi yeterliliklere katkı verdiğ belirtilmiş olup
genel olarak yükseköğrenim kalite beklentilerini kaşılayan sonuçlar ortaya koyduğu gör{tştine
vanlmrştıı.
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AKTs FF VE
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vlAN209 PAZARLAMAYA Gi RİŞ 4,88 4,92 4,98 5 44 822,66667 28,89 0,00 7,oo 26,oo 67,o0
MAN213 israrİsrİr 3,80 4,o4 4,0I 5 44 389,73333 !4,46 19,00 10,00 33,00 24,oo
MAN203 MUHASEBE l 4,47 4,7L 4,85 5 44 227,6923l 9,05 25,00 6,25 L2,5o 56,25
FLE203 iııciı_İzcr ııı 4,79 4,8I 4,76 5 44 66,57!429 3,69 0,00 5,92 17,78 65,2t
MAN207 öne Ür KURAMl 4,79 4,82 4,86 5 44 257,38462 10,05 26,oa 7,oo 40,00 27,oo
MAN225 PRoJE YöN. VE DÖNGÜS 4,59 4,44 4,46 5 44 77,!25 4,o4 0,00 0,00 4t,oo 47,o0

1t,67 6,03 28,38 46,74
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