
Mezun Anketi 
 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan bir öğrenci olarak 
aşağıdaki bilgi, beceri ve yeterliliklere ne derece sahipsiniz? 
 
Lütfen düşüncenizi ilgili kutuya “X” işareti koyarak belirtiniz.  
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1 Arkeoloji alanında en güncel bilgileri ve veri kaynaklarını tanıdım.       

2 Arkeoloji alanında yardımcı disiplinleri tanıdım.      

3 Arkeoloji alanında çok disiplinli bir bakış açısına sahip oldum.       

4 Arkeolojik malzemeleri envanterleme yapma becerisi kazandım.      

5 Arkeolojik malzemeleri değerlendirme yapma becerisi kazandım.      

6 Arkeolojik buluntuları sistematik olarak belgeleme becerisi kazandım.       

7 Arkeolojik buluntuları sistematik olarak yorumlama becerisi kazandım.      

8 Antik Çağ Dünyasını Tarih, Felsefe, Edebiyat, Ekonomi, Sosyal Yaşam, Sanat, Din ve 
diğer kültürel unsurları ile birlikte anlama becerisi kazandım.       

9 Antik Çağ Dünyasını Tarih, Felsefe, Edebiyat, Ekonomi, Sosyal Yaşam, Sanat, Din ve 
diğer kültürel unsurları ile birlikte değerlendirme becerisi kazandım.      

10 Terminoloji, Kültür Kronolojisi, Tarihi Coğrafya, Mimarlık, Heykeltraşi-Plastik, 
Seramik, Nümizmatik gibi temel alanlarda edinilen bilgileri karşılaştırarak kullanma 
becerisi kazandım. 

     

11 Arkeoloji çalışmalarında disipliner ve disiplinler arası uygulama becerisi kazandım.      

12 Kendini bilimsel platformlarda ifade edebilecek ölçüde klasik dillere hakim olma 
becerisi kazandım. 

     

13 Kendini bilimsel platformlarda ifade edebilecek ölçüde modern yabancı dillere hakim 
olma becerisi kazandım.      

14 Arkeolojik araştırmalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme 
becerisi kazandım.       

15 Mesleki etik ve sorumluluk bilincini kazandım.       

16 Arkeolojik bilgileri toplumla paylaşabilme becerisini kazandım.       

17 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazandım.       

18 Arkeoloji bölümündeki öğretim elemanları yürüttükleri derslerin alanlarında yeterli 
deneyime sahiptirler.  

     

19 Arkeoloji bölümünün öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutum ve 
davranışlarından memnunum. 

     

20 Arkeoloji bölümü donanımlı ve yetkin mezunlar vermektedir.      

21 Eğitimimi Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Arkeoloji bölümünde aldığım için 
memnunum. 

     

22 Arkeoloji eğitimi almak isteyenlere Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Arkeoloji 
bölümünü tavsiye ederim. 

     

23 Eğitiminiz sırasında almış olduğunuz bilgileri çalıştığınız kurumda uygulama fırsatı 
buldunuz.  

     

24 Üniversitede aldığınız yabancı dil eğitimi, çalışma yaşamınız için yeterlidir.       

25 İş ararken veya çalışma yaşamında, Eğitim gördüğünüz bölümün mezunlarına yönelik 
davranışlar olumludur.  

     

26 Çalıştığınız kurumda bilgisayar ve bilgisayar uygulamalı dersler önemlidir.       



27 Bir mezun olarak öğrenim gördüğünüz bölümdeki eğitim kalitesini arttırmaya yönelik öneriniz varsa lütfen belirtiniz: 
 
 
 
 
 

28 Bir mezun olarak, sizce Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün en güçlü yönleri nelerdir? Lütfen 

belirtiniz. 

 

 

 

29 Bir mezun olarak, sizce Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün en zayıf yönleri nelerdir? Lütfen 

belirtiniz. 

 

 

 

30 Mesleğiniz açısından hangi iş sahalarında gelecekte daha çok eleman ihtiyacı olduğunuzu düşünüyorsunuz: 

 

 

 

31 Sizce Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine hangi nitelik ve becerileri kazandırmalıdır? 

Lütfen belirtiniz. 

 

 

 

 


