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Eğitim Fakültesi Hakkında
Ülkemizin 21. yüzyılda bilim, sanat ve hizmet alanında büyük hedeflere ulaşması eğitim vizyonuyla
mümkündür. Bu görüşten hareketle, Üniversitemiz Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Haberal, 2000 yılında Başkent Üniversitesi’nde vakıf üniversiteleri arasındaki ilk Eğitim
Fakültesi’ni kurmuş ve 2000-2001 akademik yılında fakültemiz eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.
Fakültemiz; Temel Eğitim Bölümü altında Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı,
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü altında Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü altında İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı; Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü altında
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı; Eğitim Bilimleri Bölümü altında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitimi Ana Bilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
olmak üzere beş bölüm, sekiz ana bilim dalından oluşmaktadır. Fakültemizde ayrıca, lisansüstü
programlar ile çeşitli sertifika programları da yer almaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında tam
donanımlı yeni binasına taşınarak eğitim-öğretime devam eden fakültemiz, kuruluşunun 20. yılında;
yetiştirdiği öğretmenler, eğitime yönelik ürettiği bilgi, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim kurumlarının
sorunlarına yönelik ürettiği özgün çözümlerle koyduğu hedeflere ulaşmıştır. 21. yüzyılın gereksinim
duyduğu, bilgi, beceri ve erdeme dayalı yaklaşımlarla kendini sürekli yenileyip geliştirerek öncülük
görevini başarıyla sürdürmektedir. Temel yaklaşımımız; eğitimde bütünleyici yapı içinde, büyük önder
Atatürk’ün gösterdiği yolda, yaşam kültürünü geliştirecek, farkındalık yaratacak, toplumumuzu kendi
kültürel birikimleri ile buluşturup evrensel değerlere taşıyacak ve özgün buluşların kapılarını aralayacak
eğitim sistemini oluşturmaktır. Bu bağlamda, fakültemiz eğitimde mükemmelliğe ulaşmak amacıyla
ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyetlerde, organizasyonlarda ve projelerde görev almakta;
yenilikleri izlemekte; sürekli araştırma yapıp kazanımlarını uygulamalı olarak öğrencilerimize, topluma
ve kurumlarımıza yansıtmakta; elde ettiği sonuçları değerlendirip kurumsal gelişim için kullanmaktadır.
Fakültemizde, eğitimde teknoloji entegrasyonunun sağlanabilmesi, uzaktan eğitim ve e-öğrenme
uygulamalarının geliştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için tam donanımlı Eğitim Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nın yanı sıra öğrencilerimizin bütün derslerde aktif olarak
kullandıkları bilgisayar laboratuvarları, teknoloji sınıfları, fen ve yabancı dil laboratuvarları, resim,
müzik ve drama atölyeleri bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı
öğrencilerimizin bireysel ve toplu görüşme yapabilecekleri aynalı oda ve salonları da fakültemiz
bünyesinde yer almaktadır.
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ERASMUS+ Değişim Programı Hakkında
Erasmus+ Değişim Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları
arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak yeni
programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de
içermektedir.
Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın
verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile
güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.

Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri
Öğrenci hareketliliği, iki şekilde gerçekleştirilir:

1. Öğrenim hareketliliği
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler
katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten
yararlanamaz. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi (önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora) için
ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre
(1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam
akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik
yılda bir dönem için 20 AKTS kredisi içeren ders alması gerekmektedir.

2. Staj hareketliliği
Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj
yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon
bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir
öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz
çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu
mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim
kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir.
Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki
öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası
gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön
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lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda
bulunamaz.

Fakültemiz Erasmus+ Değişim Programı Faaliyetleri Hakkında
Eğitim Fakültemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler gereği öğrencilerimiz Portekiz, Polonya, Romanya,
Litvanya, İtalya, Bulgaristan, Makedonya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Danimarka’da değişim
programlarına katılabilmektedir. Program bazında anlaşma imzalanan üniversiteler Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1 Fakültemiz ile anlaşma imzalanan üniversiteler

Bölüm
Temel Eğitim Bölümü

Anlaşma İmzalanan Üniversite
Instituto Politecnico do Porto
Radom Academyof Economics

Ülke
Portekiz
Polonya

İngilizce Öğretmenliği

Alexandru Ioan Cuza - University of Iasi
Kazimierz Wielki University
Mykolo Romerio Universitetas
Universita degli Studi Roma Tre
Sofia University St. Kliment Ohdriski

Romanya
Polonya
Litvanya
İtalya
Bulgaristan

International Balkan University
Unıversidad De La Laguna
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca-Centrul
Universitar Nord din Baia Mare
International Balkan University

Makedonya
İspanya
Romanya

Göteborgs Universitet
HAN University of Applied Sciences
International Balkan University
Instituto Superiorde Educaçãoe Ciências (ISEC)
University College Copenhagen
University of Twente

İsveç
Hollanda
Makedonya
Portekiz
Danimarka
Hollanda

Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Programı

Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri
Eğitimi

Makedonya

Son 5 Yılda Erasmus+ Değişim Programından Yararlanan Öğrenci
Bilgileri
Son 5 yılda Erasmus+ değişim programlarından yararlanan öğrenci bilgileri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Buna göre 10 öğrenci İngilizce Öğretmenliği programından, 2 öğrenci Psikolojik Danışma ve Rehberlik
programından ve 1 öğrenci ise Okul Öncesi Öğretmenliği programından olmak üzere toplamda 13
öğrenci farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitim almış veya staj yapmıştır.
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Tablo 2 Son 5 yılda Erasmus+ değişim programından yararlanan öğrenci bilgileri

Yıl

Bölümü

Üniversite

Ülkesi

2015-2016
2015-2016
2015-2016
2016-2017
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019

İngilizce Öğrt.
İngilizce Öğrt.
PDR
İngilizce Öğrt.
İngilizce Öğrt.
Okul Öncesi Öğrt.
İngilizce Öğrt.
İngilizce Öğrt.
İngilizce Öğrt.
PDR

Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Danimarka
Polonya
Polonya
Romanya
Hollanda

2018-2019
2018-2019

İngilizce Öğrt.
İngilizce Öğrt.

Romanya
Romanya

Bahar
Bahar

2018-2019

İngilizce Öğrt.

Kazimierz Wielki Unıversity
Kazimierz Wielki Unıversity
Kazimierz Wielki University
Kazimierz Wielki University
Kazimierz Wielki University
Roskilde University
Kazimierz Wielki University
Kazimierz Wielki University
Mykolas Romeris University
Han University of Applied
Science
Mykolas Romeris University
Alexandru
Ioan
Cuza
University
Afterschool Academy

Gittiği
Dönem
Güz-Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Bahar
Bahar

İspanya

Yaz (Staj)

Gidilen üniversiteler incelendiğinde en çok Kazimierz Wielki Üniversitesine (n=7) öğrencilerin gittiği,
bunu sırasıyla Mykolas Romeris Üniversitesi (n=2), Roskilde Üniversitesi, Han University of Applied
Science, Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi ve Afterschool Academy’nin takip ettiği görülmüştür.
Başkent Üniversitesi’nde uygulanmakta olan Erasmus+ değişim programının mevcut durumunun
belirlenmesi, son 5 yılda Erasmus+ değişim programından yararlanan öğrencilerin verilen hizmetlere
yönelik memnuniyet düzeylerinin ortaya konulması amacı ile Ek-1’de yer alan anket ile öğrencilerin
görüşleri alınmış ve bu rapor oluşturulmuştur.

Son 5 Yılda Erasmus+ Değişim Programından Yararlanan Öğrencilerin
Memnuniyet Düzeyleri
Son 5 yılda Erasmus+ değişim programından yararlanan 13 öğrenciye anket gönderilmiş ancak sadece
5’i ankete yanıt vermiştir. Anket; toplamda üç bölüm ve 56 sorudan oluşmakta olup, birinci bölüm
kişisel bilgilere yönelik soruları, ikinci bölüm öğrencilerin ilgili durumlara yönelik memnuniyetlerini
belirlemek üzere oluşturulmuş likert tipi soruları, üçüncü bölüm öğrenci görüşlerine yönelik
hazırlanmış açık uçlu soruları içermektedir. Anket oluşturulurken Erasmus+ değişim programı
konusunda alanyazında var olan öğrenci memnuniyet anketleri incelenmiş, hazırlanmasında eğitim ve
ölçme değerlendirme alanlarında uzman kişilerden yardım alınmıştır.
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Demografik Bilgiler
Anket çalışmasına katılan 5 öğrenciden 4’ü kadın, 1’i erkektir. Katılımcıların 4’ü Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü, 1’i Temel Eğitim Bölümü öğrencisidir. Mezun oldukları lise türleri açısından, fen Lisesi (n=2),
süper lise, meslek lisesi ve kolej türünde okullardan mezun oldukları görülmektedir.
Öğrenciler başvuru öncesinde Erasmus+ değişim programı ile ilgili bilgiye, web sayfasından (n=2),
tanıtım toplantısından, bölüm koordinatöründen ve başka bir kaynaktan ulaşmıştır. Gidilen üniversite
ile ilgili bilgileri ise öğrenciler gidilen üniversitesinin web sayfasından (n=4) ve forum ortamından
edinmiştir. Öğrenciler gidilen üniversiteyi tercih etme sebebi olarak üniversitenin bulunduğu ülke
(n=2), sunulan dersler (n=2) ve akademik programın uygunluğu olarak belirtmişlerdir.

Başkent Üniversitesinde sunulan hizmetlere ve aşamalara yönelik memnuniyet düzeyi
Başkent Üniversitesi Uluslararası İşbirliği (BÜUİ) Ofisi ve Bölüm Erasmus+ değişim programı
koordinatörleri tarafından sunulan hizmete ve desteğe yönelik durumlar ve aşamalara ilişkin
öğrencilerin memnuniyet düzeyleri Tablo 3’te verilmektedir. Öğrencilerin verilen hizmetlere yönelik
memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu, başka bir deyişle öğrencilerin sunulan hizmetlerden
çoğunlukla memnun kaldığı söylenebilir.
Tablo 3 Sunulan hizmetlere ve aşamalara yönelik memnuniyet düzeyi

Hiç
Memnun
Kalmadım
Erasmus seçim sürecinin yürütülüşünden
Erasmus seçim sürecindeki kriterlerden
Bölümün anlaşmalı olduğu üniversite
seçeneklerinden
BÜUİ Ofisi web sayfalarında sunulan doküman
ve bilgilerden
BÜUİ Ofisi çalışma saatlerinden
BÜUİ Ofisine ilettiğim sorun ve önerilerin
değerlendirilmesinden
BÜUİ Ofisi tarafından sağlanan destekten
BÜUİ Ofisi çalışanlarının problemlere/sorunlara
yaklaşımından
BÜUİ Ofisi danışmanının ulaşılabilirliğinden
BÜUİ Ofisi danışmanının Erasmus programının
işleyişine yönelik bilgilendirmesinden
BÜUİ Ofisi danışmanının dönüş evrakları ve
işlemler hakkında bilgilendirmesinden
Bölüm Erasmus koordinatörünün
ulaşılabilirliğinden
Bölüm Erasmus koordinatörünün
problemlere/sorunlara yaklaşımından
Bölüm Erasmus koordinatörünün başvuru
sürecindeki bilgilendirmesinden
Bölüm Erasmus koordinatörünün gideceğim
üniversitede alacağım derslere yönelik
bilgilendirmesinden
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Memnun
Kalmadım

Memnun
Kaldım

Çok
Memnun
Ediciydi

3
4
3

1

1
1

2,60
2,40
2,00

3

2

3,40

3
3

2
2

3,40
3,40

3
3

2
2

3,40
3,40

3
3

2
2

3,40
3,40

3

2

3,40

2

1

2

3,00

2

1

2

3,00

1

2

1

1

2,40

1

2

1

1

2,40

1

1

Ortalama

1

Bölüm Erasmus koordinatörünün gittiğim
üniversitede bulunduğum süre içerisinde
sağladığı destekten
Bölüm Erasmus koordinatörünün ders saydırma
sürecinde sağladığı destekten

2

2

2,60

3

2

2,80

Ankete katılan öğrenciler (n=5), BÜUİ Ofisi’nin sunduğu hizmetler olan “web sayfalarında sunulan
doküman ve bilgilerden”, “çalışma saatlerinden”, “iletilen sorun ve önerilerin değerlendirilmesinden”,
“sağlanan destekten”, “ofis çalışanlarının problemlere/sorunlara yaklaşımından”, “danışmanının
ulaşılabilirliğinden”, “danışmanının Erasmus programının işleyişine yönelik bilgilendirmesinden” ve
“danışmanının dönüş evrakları ve işlemler hakkında bilgilendirmesinden” (𝑋̅=3,40) yüksek düzeyde
memnun olduklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda bölümün anlaşmalı olduğu üniversite
seçeneklerinden (𝑋̅=2,00) memnun olmadıkları görülmektedir.

Gidilen üniversitedeki sunulan hizmetlere ve aşamalara yönelik memnuniyet düzeyi
Gidilen üniversite tarafından sunulan hizmete ve desteğe yönelik durumlar ve aşamalara ilişkin
öğrencilerin memnuniyet düzeyleri Tablo 4’te verilmektedir. Öğrencilerin verilen hizmetlere yönelik
memnuniyet düzeylerinin genel olarak olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 4 Gidilen üniversiteki sunulan hizmetlere ve aşamalara yönelik memnuniyet düzeyi

Erasmus ofisi tarafından sağlanan destekten

2

Çok
Memnun
Ediciydi
3

Akademik
danışmanın
ulaşılabilirliğinden

1

3

3,00

4

3,20

1

3

3,00

2

3

3,60

4

3,20

3

2,80

3

3,40

3

2,80

4

3,20

Gittiğiniz Üniversitede

Hiç Memnun
Kalmadım

Memnun
Kalmadım

gerektiğinde

Akademik
danışmanın
Erasmus
öğrencilerinin
problemlerine/sorunlarına
yaklaşımından
Öğretim elemanlarının Erasmus öğrencilerine
karşı ilgisinden
Erasmus öğrencileri için
oryantasyon programından

düzenlenen

İdari personelin Erasmus öğrencileriyle
iletişiminden
Kalacak yer konusunda sunulan yardım ve
destekten

Memnun
Kaldım

1

İnternet olanaklarından

1

Kütüphane olanaklarından

1

1

Spor olanaklarından
Sağlık hizmetlerinden
Barınma yerinin niteliğinden
Barınma yerinin ücretinden

9|Sayfa

1
1

2

1
1

3,60

1,60
2

2

Ortalama

2,20
1,60

Ankete katılan öğrenciler “Erasmus ofisi tarafından sağlanan destekten” (𝑋̅=3,60), “Erasmus öğrencileri
için düzenlenen oryantasyon programından” (𝑋̅=3,60), ve “İnternet olanaklarından” (𝑋̅=3,40) yüksek
düzeyde memnun olduklarını belirtmişlerdir. Ancak “sağlık hizmetlerinden” (𝑋̅=1,60) ve “barınma
yerinin ücretinden” (𝑋̅=1,60) memnun olmadıkları görülmektedir.

Erasmus+ değişim programından faydalanmanın sağlayacağı düşünülen ve sağladığı
kazançlar
Katılımcı öğrenciler, Erasmus+ değişim programından faydalanmanın sağlayacağı düşünülen kazançları
(Tablo 5), ankette kendilerine seçenek olarak sunulan tüm alanlar için çok önemli olduğunu
belirtmişlerdir. Bu doğrultuda katılımcı öğrencilerin kazanç sağlayacaklarını düşündükleri alanlar
sırasıyla “farklı kültürlere uyum sağlama” (𝑋̅=4,00), “kişisel gelişim” (𝑋̅=4,00), “akademik kariyer
planları” (X=3,80), “diğer kariyer planları” (𝑋̅=3,60), “akademik açıdan gelişim” (𝑋̅=3,40), “yabancı dili
geliştirme ve öğrenme” (𝑋̅=3,40)’dir.
Tablo 5 Erasmus+ değişim programından faydalanmanın sağlayacağı düşünülen kazançlar

Önemsiz
Akademik açıdan gelişim
Farklı kültüre uyum sağlama
Yabancı dili geliştirme ya da öğrenme
Kariyer planları
Akademik kariyer planları
Kişisel gelişim

Az Önemli

Orta
Düzeyde
Önemli

Çok Önemli

1
1
1

4
5
3
4
4
5

1
1

Ortalama
3,40
4,00
3,40
3,60
3,80
4,00

Öğrenciler, Erasmus+ değişim programından faydalanmalarının kendilerine sağladığı kazançları
(Tablo 6), “farklı kültürlere uyum sağlama” (𝑋̅=3,80) açısından çok önemli, “kişisel gelişim” (𝑋̅=3,25),
“akademik kariyer planları” (𝑋̅=3,20) ve “akademik açıdan gelişim” (𝑋̅=3,20), “kariyer planları”
(𝑋̅=3,00), “yabancı dili geliştirme ve öğrenme” (𝑋̅=2,80) açısından orta düzeyde önemli olduğunu
belirtmişlerdir.
Tablo 6 Erasmus+ değişim programından faydalanmanın sağladığı kazançlar

Önemsiz
Akademik açıdan gelişim
Farklı kültüre uyum sağlama
Yabancı dili geliştirme ya da öğrenme
Kariyer planları
Akademik kariyer planları
Kişisel gelişim

10 | S a y f a

Az Önemli

1
1
1
1
1

Orta
Düzeyde
Önemli
1
1
3
3
1

Çok Önemli

Ortalama

3
4
1
1
3
3

3,20
3,80
2,80
3,00
3,20
3,25

Erasmus+ değişim programı deneyiminde öğrencilerin yaşadığı sorunlar ile ilgili görüşler
Öğrenciler, Erasmus deneyiminde yaşadıkları başlıca sorunları “karşılıklı dil problemi yaşandığı” (n=3)
ve “bölüm dışında ders almak zorunda kalmaları” (n=2) olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin belirttiği
diğer sorunlar Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7 Erasmus+ değişim programı deneyiminde öğrencilerin yaşadığı sorunlar

Erasmus+ değişim programı deneyiminde öğrencilerin yaşadığı sorunlar
Karşılıklı dil probleminin yaşanması
Bölüm dışı dersler almak zorunda kalmak
Bütçe yetersizliği
Irkçılığa maruz kalınması
Sağlık imkanları yetersiz olması
Brexit nedeli ile İngiltere’ye gidememek
Kalacak yer problemi yaşanması
Anlaşmalı okul yetersizliği olması
Erasmus Koordinatörü ile iletişim sorunu
Hibenin geç ödenmesi
Düzen değişikliği (yeme-uyku vb.)

f
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Erasmus+ değişim programının işleyişinin geliştirilmesine yönelik önerileri
Erasmus+ değişim programının işleyişine yönelik öneriler incelendiğinde katılımcı öğrencilerin tamamı
“anlaşmalarda üniversite ve ülke dikkate alınmalı ve artırılmalı” önerisinde bulunmuştur. Öğrencilerin
belirttiği diğer öneriler Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8 Erasmus+ değişim programının işleyişinin geliştirilmesine yönelik öneriler

Erasmus+ değişim programının işleyişinin geliştirilmesine yönelik önerileri
Anlaşmalarda üniversite ve ülke dikkate alınmalı ve artırılmalı
Bölüm Erasmus Koordinatörü mutlaka olmalı (bir dönem olmadığı söylendi) ve
bilgilendirme yapmalı
Nihai puan hesaplamalarında yüzdelerin önceliği değişmeli
Kalacak yer konusunda yardım edilmeli
Önceden gidenlerle iletişim kurabileceğimiz ortamlar yaratılmalı
Gidilecek kurumdan güncel bilgiler sağlanmalı

f
5
3
1
1
1
1

Erasmus+ değişim programının programa / bölüme yansımaları ile ilgili görüşler
Katılımcı öğrencilerin Erasmus+ değişim programının programlarına / bölümlerine yansımasına yönelik
görüşleri Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9 Erasmus+ değişim programının programa / bölüme yansımaları

Erasmus+ değişim programının programa / bölüme yansımaları
İş ortamını ve dinamiklerini (patron-işveren, faklı iş alanları,
zorlukları vb.) tanıma imkânı sağlaması
Danimarka-Türkiye eğitim sistemi karşılaştırması yaparak, sentez
yapma fırsatı
Dil seviyesinin artması
Öğretmenlik uygulaması yapma
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f
2
1
1
1

Farklı kültürler tanıma
Özgüven artması
Alan bilgisine katkısının olması
Alakasız dersler almak zorunda kaldığı için fayda görmeme

1
1
1
1

Erasmus+ değişim programı öğrencisi olarak yurtdışına gitmeyi düşünen öğrenciler için
öneriler
Katılımcı öğrencilerin, Erasmus+ değişim programı öğrencisi olarak yurtdışına gitmeyi düşünen
öğrencilere gezmelerini, para biriktirmelerini ve gidilecek kurum şartlarını ve dersleri araştırmalarını
önermişlerdir. Öğrencilerin belirttiği diğer öneriler Tablo 10’da yer almaktadır.
Tablo 10 Erasmus+ değişim programı öğrencisi olarak yurtdışına gitmeyi düşünen öğrenciler için öneriler

Erasmus öğrencisi olarak yurtdışına gitmeyi düşünenler için öneriler
Gezmeyi-eğlenmeyi ihmal etmeyin
Para biriktirin
Gidilecek kurumun şartlarını-derslerini araştırın
Türklerle vakit geçirmek yerine yabancılarla vakit geçirin (dil
bakımından)
Bölümlerinin en iyi ülkesi ile anlaşsınlar
Önceden gidenlerle iletişim kurun
Özgüvenli olun

f
3
3
3
1
1
1
1

Sonuç
Katılımcı öğrencilerin Başkent Üniversitesi Uluslararası İşbirliği (BÜUİ) Ofisi, Bölüm Erasmus
koordinatörleri ve gittikleri üniversite tarafından sunulan hizmet ve destekten çoğunlukla memnun
kaldığı söylenebilir.
Katılımcı öğrenciler, Erasmus+ değişim programından faydalanmanın, farklı kültürlere uyum, kişisel
gelişim, akademik ve diğer kariyer planları, yabancı dili geliştirme ve öğrenme açısından sağlayacağını
düşünülen kazançları çok önemli bulmaktadırlar. Bunun yanı sıra Erasmus+ değişim programından
faydalanmanın farklı kültürlere uyum açısından kendilerine sağladığı kazancı çok önemli olarak
değerlendirmektedirler. Dolayısı ile Erasmus+ değişim programı öğrenciler açısından amaca hizmet
etmektedir.
Katılımcı öğrenciler Erasmus+ değişim programı deneyiminde yaşadıkları başlıca sorunları, dil problemi
ve bölüm dışında dersler alma durumu olarak belirtmişlerdir. Erasmus+ değişim programının
geliştirilmesine yönelik, anlaşmalarda üniversite ve ülkenin dikkate alınması gerektiği ve bunların
sayısının artırılmasını önermişlerdir. Erasmus+ değişim programı deneyimlerinin programlarına /
bölümlerine yansımasını, iş ortamını ve dinamiklerini tanıma imkânı sağlaması konusunda kendilerine
fayda sağladığını bildirmişlerdir.
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Erasmus+ değişim programı öğrencisi olarak yurtdışına gitmeyi düşünen öğrencilere gezmelerini, para
biriktirmelerini ve gidilecek kurum şartlarını ve dersleri araştırmalarını önermişlerdir.
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Ek-1. Erasmus+ Değişim Programı Memnuniyet Anketi

Erasmus Programı Memnuniyet Anketi
Uluslararasılaşma hedefi kapsamında, Başkent Üniversitesi’nde uygulanmakta olan Erasmus
programının mevcut durumunun belirlenmesi ve etkinliğinin artırılması planlanmaktadır. Bu
doğrultuda oluşturulmuş çalışma ile Erasmus programından yararlanmış öğrencilerin Erasmus
programına yönelik memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için aşağıda iki
bölümde yer alan durumları dikkatle okuyup yanıtlamanız gerekmektedir. Yanıtlarınız hedeflenen
duruma katkı getireceğinden büyük önem taşımaktadır.
İlginiz ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER
1. Cinsiyetiniz: □ Kadın □ Erkek
2. Bölümünüz: _______________________________________
3. Sınıfınız: _______________________________________
4. Başkent Üniversitesine Başlangıç Yılınız: _______________________________
5. Başka Bir Üniversitede Öğrenim Görme Durumunuz: □ Görmedim
6. Annenizin Eğitim Düzeyi:
□ Okur-yazar değil
□ İlkokul tamamlanmamış
□ İlkokul mezunu
□ Ortaokul mezunu
□ Lise mezunu
□ Üniversite mezunu
□ Lisansüstü mezunu
7. Babanızın Eğitim Düzeyi:
□ Okur-yazar değil
□ İlkokul tamamlanmamış
□ İlkokul mezunu
□ Ortaokul mezunu
□ Lise mezunu
□ Üniversite mezunu
□ Lisansüstü mezunu
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□Gördüm

8. Okuduğunuz lise türü:
□ Fen lisesi
□ Anadolu lisesi
□ Normal/Süper lise
□ Meslek Lisesi
□ İmam Hatip Lisesi
□ Güzel Sanatlar / Spor Anadolu Lisesi
□ Diğer (Askeri okullar, yurtdışı vs.):
9, 10 ve 11. sorularda birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.
9. Başvurunuz öncesinde Erasmus programı ile ilgili bilgiyi nereden aldınız?
□ Web sayfası
□ Tanıtım Toplantısı
□ Bölüm koordinatörü
□ Diğer: …
10. Gittiğiniz üniversite ile ilgili bilgiyi nereden aldınız?
□ Gidilen okulun web sayfası
□ Bölüm koordinatörü
□ Daha önce bu üniversiteye giden öğrenciler
□ Forum
□ Diğer:
11. Gittiğiniz üniversiteyi tercih etmenizdeki etkenler nelerdir?
□ Bulunduğu ülke
□ Eğitim dili
□ Akademik programın uygunluğu
□ Yaşam giderlerinin uygunluğu
□ Konumu
□ Tanınırlığı
□ Arkadaş önerisi
□ Sunulan dersler
□ Kendi üniversitemin yönlendirmesi
□ Diğer:
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BÖLÜM 2
1. Aşağıda Başkent Üniversitesi Uluslararası İşbirliği (BÜUİ) Ofisi ve Bölüm Erasmus koordinatörleri
tarafından sunulan hizmete ve desteğe yönelik durumlar ve aşamalar verilmiştir. Belirtilen
durumlara yönelik memnuniyet düzeyinizi verilen kategorilerle belirtiniz. Belirtilen durumla ilgili
herhangi bir yaşantınız olmadıysa “deneyimim olmadı” seçeneğini işaretleyiniz.

Hiç
Memnun
Kalmadım
Erasmus seçim sürecinin yürütülüşünden
Erasmus seçim sürecindeki kriterlerden
Bölümün anlaşmalı olduğu üniversite
seçeneklerinden
BÜUİ Ofisi web sayfalarında sunulan doküman
ve bilgilerden
BÜUİ Ofisi çalışma saatlerinden
BÜUİ Ofisine ilettiğim sorun ve önerilerin
değerlendirilmesinden
BÜUİ Ofisi tarafından sağlanan destekten
BÜUİ
Ofisi
çalışanlarının
problemlere/sorunlara yaklaşımından
BÜUİ Ofisi danışmanının ulaşılabilirliğinden
BÜUİ Ofisi danışmanının Erasmus programının
işleyişine yönelik bilgilendirmesinden
BÜUİ Ofisi danışmanının dönüş evrakları ve
işlemler hakkında bilgilendirmesinden
Bölüm
Erasmus
koordinatörünün
ulaşılabilirliğinden
Bölüm
Erasmus
koordinatörünün
problemlere/sorunlara yaklaşımından
Bölüm Erasmus koordinatörünün başvuru
sürecindeki bilgilendirmesinden
Bölüm Erasmus koordinatörünün gideceğim
üniversitede alacağım derslere yönelik
bilgilendirmesinden
Bölüm Erasmus koordinatörünün gittiğim
üniversitede bulunduğum süre içerisinde
sağladığı destekten
Bölüm Erasmus koordinatörünün ders
saydırma sürecinde sağladığı destekten
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Memnun
Kalmadım

Memnun
Kaldım

Çok
Memnun
Ediciydi

Deneyimim
Olmadı

2. Gittiğiniz üniversitede sunulan hizmete ve desteğe yönelik durumlar ve aşamalar aşağıda
verilmiştir. Belirtilen durumlara yönelik memnuniyet düzeyinizi verilen kategorilerle belirtiniz.
Belirtilen durumla ilgili herhangi bir yaşantınız olmadıysa “deneyimim olmadı” seçeneğini
işaretleyiniz.

Gittiğiniz Üniversitede
Erasmus ofisi tarafından sağlanan destekten
Akademik
danışmanın
gerektiğinde
ulaşılabilirliğinden
Akademik danışmanın Erasmus öğrencilerinin
problemlerine/sorunlarına yaklaşımından
Öğretim elemanlarının Erasmus öğrencilerine
karşı ilgisinden
Erasmus öğrencileri için düzenlenen oryantasyon
programından
İdari
personelin
Erasmus
öğrencileriyle
iletişiminden
Kalacak yer konusunda sunulan yardım ve
destekten
İnternet olanaklarından
Kütüphane olanaklarından
Spor olanaklarından
Sağlık hizmetlerinden
Barınma yerinin niteliğinden
Barınma yerinin ücretinden

Hiç
Memnun
Kalmadım

Çok
Memnun Memnun Memnun Deneyimim
Kalmadım Kaldım Ediciydi
Olmadı

3. Erasmus programından faydalanmanın aşağıda belirtilen durumlar açısından öğrencilere
sağlayabileceği kazançların ne kadar önemli olduğunu belirtiniz.

Önemsiz
Akademik açıdan gelişim
Farklı kültüre uyum sağlama
Yabancı dili geliştirme ya da öğrenme
Kariyer planları
(iş bulma olanaklarının artması)
Akademik kariyer planları
(lisansüstü eğitim, doktora sonrası çalışmalar vb.)
Kişisel gelişim
(girişkenlik, özgüven, bağımsız olmak vb.)
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Az
Önemli

Orta
Düzeyde
Önemli

Çok
Önemli

4. Erasmus deneyimi yaşayan bir öğrenci olarak aşağıda belirtilen durumlara yönelik
kazanımlarınızın (bireysel anlamda gelişim, deneyim edinme vb.) gerçekleşme düzeyini
belirtiniz.

Hiç
gerçekleşmedi

Az
Gerçekleşti

Orta
Düzeyde
Gerçekleşti

Tamamen
Gerçekleşti

Akademik açıdan gelişim
Farklı kültüre uyum sağlama
Yabancı dili geliştirme ya da öğrenme
Kariyer planları
(iş bulma olanaklarının artması)
Akademik kariyer planları
(lisansüstü eğitim, doktora sonrası çalışmalar vb.)
Kişisel gelişim
(girişkenlik, özgüven, bağımsız olmak vb.)

5. Erasmus deneyiminizi düşündüğünüzde yaşadığınız 3 temel sorunu belirtiniz.

6. Erasmus programının işleyişinin geliştirilmesine yönelik önerileriniz nedir? 3 öneri
yazabilirsiniz.

7. Erasmus programı sürecinde edilen bilgi, beceri ve deneyimlerinizin kendi okumakta olduğunuz
programınıza/ bölümünüze yansımaları nasıl oldu?

8. Erasmus öğrencisi olarak yurtdışına gitmeyi düşünen öğrenciler için önerileriniz nedir? 3 öneri
yazabilirsiniz.
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