
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
STAJ DEĞERLENDİRME ANKETİ 

(Öğrenci tarafından doldurulacaktır.) 

 

Öğrenci Bilgileri 

Öğrenci No  

Öğrencinin Adı Soyadı  

Staj Bilgileri 

Stajın Yapıldığı Kurumun Adı  

Stajın Yapıldığı Kurumun Adresi  

Stajın Yapıldığı Kurumun Web Adresi  

Stajın Yapıldığı Kurumda 

Birlikte çalıştığınız mühendis sayısı Sayı belirtiniz 

Birlikte çalıştığınız teknisyen sayısı Sayı belirtiniz 

Birlikte çalıştığınız diğer türden personel 

sayısı 
Sayı belirtiniz 

Birlikte çalıştığınız mühendis/mühendislerin 

hangi mühendislik disiplinine sahip 

olduğunu tek tek belirtiniz 

Örn: 
1 x Elektrik-Elektronik Mühendisi 
1 x Makine Mühendisi 

Birlikte çalıştığınız mühendis/mühendislerin 

staj yapılan kurumdaki görev ve 

sorumluluklarını belirtiniz 

Örn: 
Elektrik-Elektronik Mühendisi - Elektronik Bakım Sorumlusu 
Makine Mühendisi - Mekanik Bakım Sorumlusu 



Staj sırasında birlikte çalıştığınız personelle 

dâhil olduğunuz çalışmaları belirtiniz ve bu 

çalışmaya ait tecrübelerinizin yer aldığı 

yazımları staj defterinizden referans 

göstererek belirtiniz 

 

(Referans gösterilen yazım, birlikte 

yürütülen çalışma hakkında yeterli anlatım 

içermelidir.) 

Örn: 
Sahadaki bir CNC tezgahının bakımı - 3. gün, sf.5  
Elektrik panosu dizayn ve montajı - 6. ve 7. gün, sf.8-9 
Şişe dolum sistemindeki arızanın tespiti ve giderilmesi - 10.gün, sf.12 
… 

 

Yapılan Staj Hakkında Değerlendirme Hiç Az Orta Çok 
Çok 

fazla 

1. Geleceğime yön verme konusunda faydalı olmuştur      

2. Dünya, çevre ve iş hayatı hakkında görüşlerimi etkilemiştir      

3. Zaman planlaması konusunda deneyim kazanmama katkısı olmuştur.      

4. Görev ve sorumluluk alma cesareti kazandırmıştır      

5. Kuvvetli ve zayıf olduğum alanların ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.      

6. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesine katkısı 

olmuştur. 
     

7. Disiplin içi takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi kazanmama 

katkısı olmuştur. 
     

8. Çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi 

kazanmama katkısı olmuştur. 
     

9. Bireysel çalışma becerisi kazanmama katkısı olmuştur.      

10. Mesleğimle ilgili yeni bilgiler edinmeme katkısı olmuştur.      

11. Üniversitede öğrendiğim teorik bilgilerin uygulamasını yapma fırsatım 

olmuştur. 
     

12. Stajım çok faydalı olduğundan diğer öğrencilere de aynı kurumda staj 

yapmalarını tavsiye ederim. 
     

 
Öğrencinin Dikkatine: Staj sonunda doldurduğunuz bu anket formunu, staj defteri ve kurum staj değerlendirme formunun 

olduğu kapalı zarf ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim ediniz. 


