
AKTS KREDİSİ ANKETİ  
 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bologna süreci kapsamında derslerin kredilendirilmesi için benimsenen AKTS kredi 

sistemine yönelik üniversitemizde bir çalışma başlatılmıştır. AKTS kredilerinin 

belirlenmesinde öğrencilerin o dersi başarmak için gerçekleştirdikleri çalışmaların dikkate 

alınması temel ilkedir. Bu anket çalışması, aldığınız tüm derslerin AKTS kredi değerlerinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ankette yer alan sorulara vereceğiniz yanıtlar 

ders yüklerinin belirlenmesinin yanı sıra,  sizler için daha nitelikli bir eğitim-öğretim sisteminin 

geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 

 

Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O.  

Bölümü/Anabilim Dalı/Programı   

Dersin Kodu  

Dersin Adı  

AKTS  İŞYÜKÜ BİLGİLERİ 

1. Bu derse devam oranınız nedir? □ %90 ve üstü   
□ %89-80  
□ %79-70    
□ %69 ve altı 

2. Genel ağırlıklı not ortalamanız (GANO)  kaçtır ? □ ……… 

 

3. Bu ders için kütüphane ve elektronik bilgi kaynaklarını 

(internet, veri tabanları vb.) kullanırken harcadığınız haftalık 

ortalama süre ne kadardır? 

□ 1 saat  □ 2 saat   
□ 3 saat  □ 4 saat     
□ 5 saat  □ 6 saat   
□ 7 saat  □ 8 saat    
□ 9 saat  □ 10 saat 
□ …saat   
□ Kütüphane ve 

elektronik bilgi   
    kaynaklarını 
kullanmadım 

 

4.A. Bu ders kapsamında hazırladığınız  ödev sayısı?  

 

   B. Her bir ödevi hazırlamak için harcadığınız ortalama süre? 

 

□   …… adet 

 
 

□   …… saat 

 

5.A. Bu ders kapsamında hazırladığınız  proje sayısı? 

 

   B. Her bir projeyi hazırlamak için harcadığınız ortalama süre? 

 

□   …… adet 

 

□   …… saat  



AKTS KREDİSİ ANKETİ  
 

 

 

6.A. Bu ders kapsamında hazırladığınız sunum sayısı? 

    

B. Her bir sunumu hazırlamak için harcadığınız ortalama süre? 

 

□   …… adet 

 

□   …… saat 

 

7.A. Bu ders kapsamında katıldığınız laboratuar, atölye,uygulama,  

       arazi çalışması sayısı? 

 

   B. Her bir laboratuar, atölye,  uygulama, arazi çalışması için    

       harcadığınız ortalama süre? 
 

□   …… adet 

 

□   …… saat 

 

8.A. Bu ders kapsamında vize ve final sınavları dışında (kısa 

sınav,  

       uygulama vb.) girdiğiniz sınav sayısı? 

 

   B. Vize ve final sınavları dışındaki her bir sınavınıza 

hazırlanmak  

        için  harcadığınız ortalama süre? 

 

□   …… adet 

 

 

□   …… saat 

 

9.A. Birinci ara sınava (vize) hazırlanmak için harcadığınız     

        ortalama süre? 
 

   B. İkinci  ara sınava (vize) hazırlanmak için harcadığınız    

       ortalama süre?  
 

   C. Üçüncü ara sınava (vize) hazırlanmak için harcadığınız   

       ortalama süre? 

 

□   …… saat 
 

 

 

□   …… saat 
 

 

 

□   …… saat 

 

10. Bu dersin dönem sonu sınavına (final) hazırlanmak için  

      harcadığınız ortalama süre? 

 

□   …… saat 

 

11. Kütüphane,  elektronik bilgi kaynaklarını kullanma, ödev, 

sunum,   

      proje hazırlama ve sınavlara hazırlanma dışında   bu derse   

      çalışmak için ayırdığınız  haftalık ortalama süre ne kadardır?  

 

□ 1 saat  □ 2 saat    
□ 3 saat  □ 4 saat  
□ 5 saat  □ 6 saat    
□ 7 saat  □ 8 saat    
□ 9 saat  □ 10 saat  
□ ….  saat         
□  Zaman 

ayırmadım. 


