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

ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
Student Questionnaire for Internship Evaluation
Sayın Stajyer,
Stajınız ile ilgili geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu formda vermiş olduğunuz bilgiler gizli tutulacak ve
yalnızca staj düzenlemelerinin geliştitilmesi amacıyla kullanılacaktır.
Dear Intern,
We appreciate your providing feedback on your internship. Your responses in this form will be kept confidential
and will only be used to improve the internship organizations.

Firma / Kuruluş Bilgileri (Firm / Establishment Information)
Adı (Title):
Faaliyet Alanı (Area of Activity):
Internet Adresi (Web Address):

Stajyer Bilgileri (Intern Information)
Adı ve Soyadı (Name and Surname):
Okul no (Student ID):
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):
Bu kaçıncı stajınızdı? (What is the number of internship completed ):
 birinci (first)

 ikinci (second)

 üçüncü (third)

 dördüncü (fourth)

 beşinci (fifth)

Halen kaçıncı sınıftasınız? (What is your current class level):
 birinci (freshman)

 ikinci (sophomore)

 üçüncü (junior)

 dördüncü (senior)

Staj başlangıcında firma/kuruluş size kendini tanıtıp, bir iş programı verdi mi?
(Has the firm/establishment presented itself and given you a work schedule at the start of the internship)
 Evet (Yes)
 Hayır (No)
 kısmen (partially)
İmza (Signature):

Tarih (Date):

Lütfen bu formu staj defteriniz ile birlikte Staj Komisyonuna teslim ediniz.
Please submit this form to the Internship Committee along with your internship report.
____________________________________________________________________________________________________
Bilgi için (for more info): Tel. + 90 (212) 285 6312 ; Fax: +90 (212) 285 6263 ; e-mail: palabiyiky@itu.edu.tr
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Değerlendirme (Evaluation)
Anahtar (Key):

1. çok iyi (very good)

2. iyi (good)

3. orta (mediocre)

4. zayıf (poor)

5. çok zayıf (very poor)

1. Bireysel çalışma alışkanlıklarınıza katkı (Contribution to individual working habits)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
2. Takım çalışması alışkanlıklarınıza katkı (Contribution to team working habits)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
3. Çok disiplinli takım çalışması alışkanlıklarınıza katkı (Contribution to multi-disciplinary team work habits)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
4. Mesleğe olan ilginize etkisi (Influence on your interest in your professional discipline)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
5. Öğrenme, araştırma ve kendini geliştirmeye etkisi (Influence on learning, research and self-development)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
6. Stajınızda ne kadar sorumluluk üstlendiniz? (How much responsibility did you take during internship?)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
7. İşi zamanında yapma bilincine katkı (Contribution to awarness in punctuality in doing work)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
8. İş ortamını yaşayarak öğrenmeye katkı (Contribution to hands-on experiencing the work environment)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
9. Diğerleri ile iletişim kurabilme becerisine katkı (Contribution to the ability to communicate with others)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
10. Meslekî gelişmeleri önemsemeyi öğrenme (Learning the importance of developments in profession)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
11. Etik ve çevre koruma bilincine katkı (Contribution to awareness of ethics and environmental protection)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
12. Ders bilgilerini pratikte kullanabilme fırsatı (Opportunity to utilize course knowledge in practice)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fikrim yok (not applicable) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Mezuniyet sonrası bu firmada/kuruluşta çalışır mısınız?
(Would you work for this firm/establishment upon graduation?)
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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