İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü
ITU Petroleum and Natural Gas Engineering Department

İŞVEREN STAJYER DEĞERLENDİRME ANKETİ
Employer Questionnaire for Intern Evaluation
Sayın Stajyer Sorumlusu,
Bu anket formu öğrencimizin firmanızda/kuruluşunuzda stajyerlik performansının tarafınızdan değerlendirilmesi ve verdiğiniz bilgiler yardımı ile staj düzenlemelerinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Sağladığınız staj
olanağı ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Dear Mr/Ms in Charge of the Intern,
This questionnaire form is intended for your evaluation of the internship performance of our student at your
firm/establishment and for improving our internship organization considering your feedback. We appreciate
your cooperation and providing internship opportunity to our students.

Stajyer Bilgileri (Intern Information)
Adı ve Soyadı (Name and Surname):
Staj Türü (Internship Type)*:  Saha (Field)  Ofis (Office)
 Laboratuar (Lab)
 Diğer (Other)
* Geçerli ise birden fazla kutuya seçgen [✓] atılabilir (If applicable more than one box can be checked [✓])
Staj Başlama Tarihi (Date Internship Started):
Staj Bitiş Tarihi (Date Internship Ended):
Çalıştığı Gün Sayısı / Çalışmadığı Gün Sayısı (Days Worked / Days Not Worked): ____ / ____

Firma / Kuruluş Bilgileri (Firm / Establishment Information)
Adı (Title):
Faaliyet Alanı (Area of Activity):
Telefon (Phone):

Belgegeçer (Facsimile):

e-posta (e-mail):
Internet Adresi (Web Address):
Stajyer Sorumlusu (Person in Charge of the Intern)
Adı ve Soyadı (Name and Surname):
Görevi (Position):
İmza (Signature):

Tarih (Date):

____________________________________________________________________________________________________
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Değerlendirme (Evaluation)
Anahtar (Key):

1. çok iyi (very good)

2. iyi (good)

3. orta (mediocre)

1. Bireysel çalışma yatkınlığı (Ability to work individually)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

4. zayıf (poor)

5. çok zayıf (very poor)

fikrim yok (not applicable) 

2. Takım çalışmasına yatkınlığı (Ability to participate in team work)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
3. Çok disiplinli takım çalışmasına yatkınlığı (Ability to participate in multi-disciplinary team work)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
4. Mesleğe ve iş yapmaya arzusu, hırsı (Ambition in profession and doing work)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
5. Öğrenme, araştırma ve kendini geliştirme isteği (Desire for learning, research and self development)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
6. Yazılı ve/veya sözlü iletişim becerisi (Ability to verbal and/or written communication)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
7. Verilen görevi zamanında yapabilmesi (Punctuality in completing the given task)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
8. İş ortamına uyum sağlaması (Adaptation to the work environment)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
9. Diğerleri ile iletişim kurabilme yateneği (Ability to getting along with others)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
10. Meslekî güncel gelişmelerden haberdarlığı (Awareness of contemporary developments in profession)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
11. Etik ve çevre koruma ilkeleri farkındalığı (Awareness of principals in ethics and environmental protection)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
12. Stajyerin meslekî altyapı yeterliliği (Professional background sufficiency of the intern)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Mezuniyeti sonrası kendi iş yerinizde çalıştırır mısınız? (Would you employ him/her upon graduation?)
Yalnız bu soru için anahtar (Key only for this question):
1. kesinlikle (definitely)

2. tercih ederim (preferably)

3. olabilir (probably)

4. olası (possibly)

5. asla (never)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Bu tür staj için en uygun süre sizce ne kadardır? (What should be the duration of this type of internship?)
 6 hafta (6 weeks)

 5 hafta (5 weeks)

 4 hafta (4 weeks)

 3 hafta (3 weeks)

 2 hafta (2 weeks)
◼
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