ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
20152901139@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
SAID GADZHIEV

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
20152901139

Yaşınız *
22

Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
TURIZM İŞLETMECİLİĞİ

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)
internet üzerinden buldum (Rezuro.com)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Aykut Toprak (aykut_toprak@outlook.com)

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
26.10.2020 - 26.12.2020

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya/Varşova

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
AIE (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS)

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
2 AY

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
UZATMADIM

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Memnum kaldim

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)
Yoktur

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Rezuro.com. Aylik 1700-2200 tl (Bir oda)

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet guzeldi

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayir

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet. Baya guzel bir yer. Hem staj hem gezmek icin uygundur.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Staj/dil geliştirme/ gezme

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
hibeye hariç kendinize para alız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
IMG-5932 - SAID …

IMG-5933 - SAID …

IMG-5934 - SAID …

IMG-5921 - SAID …

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
sinem.emre26@gmail.com

Adınız / Soyadınız *
Sinem EMRE

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180201056

Yaşınız *

20

Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
RAFET KAYIS MUHENDISLIK FAKULTESI-ENDUSTRI MUHENDISLIGI

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Gabriella Labancz +36302075735 labancz.gabriella@uni-neumann.hu

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
06.09.2020-22.12.2020

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Macaristan-Kecskemét

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
John Von Neumann University

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
3Bucuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Hayir. Uzatmak istedim fakat sonra Macaristan'da yapabilecegim her seyi yaptigimi dusundum. Virus dolayisiyla da
yapmak istedigim staji yapamadim. Ekstra ogrenci kabul etmiyorlardi. Turkiye'ye donup tekrar erasmus sinavina girip
farkli bir ulkeye gitmek istedigim icin dondum.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet. Cok memnun kaldim. Hem koordinatorlerim hem benimle ilgilenen arkadaslarim ve hocalarim sayesinde
muhtesem bir erasmus yasadim.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Tabii ki onerdi. Kendi erasmus sitelerinde okul yurdu ve ucreti yaziyordu. Ben orada kalmak istedigimi soyledikten sonra
kaydimi yaptilar.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Cok memnun kaldim. Birincisi benim gittigim sehirde hic Turk yoktu. Cok sansliydim hep kendimi zorlamak zorunda
kaldim dil konusunda ve kendi ayaklarimin ustunde durmak konusunda. Ikincisi insanlar cok yardimseverdi. Diger
sehirler icin ulasim kolaydi ve para hesabj olarak Turkiyeye yakindi. Sosyallesmek icin viruse ragmen bircok etkinlik
yaptik. Arkadaslarimin ailesi beni hep onlarda kalmam icin davet ettiler. Onlarin yasam bicimlerini ve kulturlerini daha iyi
tanimis oldum

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayir

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Kesinlinle yuzde yuz oneririm. Macaristan orta avrupa ulkesidir ve gezmek isteyen ogrenciler diger ulkelere kolaylikla
ulasim saglayabilir. Bir de Macar halki cok yardimsever. Kulturel anlamda kendinjzi bir cok etkinlik veha grubun icinde
bulabilirsiniz

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Gormek yasamak konusmak

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Oncelikle sececeginiz ulke bence cok onemli. O ulke size neler katabilir veya orada nasil kendinizi gelistirebilirsiniz.
Insanlari nasil davraniyor gibi. Daha sonra kendinize guvenin. Ve sizi etkinliklere veya bir yerlere davet ettiklerinde kesin
gidin. Cunku erasmus bu demek ve boylece baskalariyla vakit gecirerek bilgi paylasarak ve dili konusarak kendinizi
gelistirebilirsiniz. Bir de onlar bizden daha acik goruslu bu yuzden kendinizi kapatmayin yeniliklere acik olun. Giderken
yaniniza bizi temsil eden ufak hediyeler goturmeyi unutmayin :) Lokum, Turk kahvesi, raki veya nazar boncuklu kucuk
takilar gibi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Ben basvurdugum universitenin sayfasini aklimda hic soru isareti kalmayacak kadar yeterli buldum. Mesela sütü forint
ve euro fiyatindan yurda nasil gidecegimin yol tarifine kadar vardi. Isterim ki bizim sayfamiz da hem gelen hem giden
ogrenciler icin bu kadar yeterli olsun. Bir de bizim universitemizde erasmus icin gelen ogrencileri karsilayacak mentör
veya buddy var mi bilmiyorum. Ama ben oraya gitmeden once onlar bana ulastilar ve beni alacaklarjni yurda
gotureveklerini soylediler bana trenden indigimde yemek bile getirmislerdi. Bizim universitemizde var mi bilmiyorum
ama ben universitemizde bu gorevi seve seve yapmak istiyorum. Bir de avrupadaki ogrencileri gordukten sonra bu tarz
programlarin bizlere Turkiye'de daha az ulastigini yani daha az bilindigini fark ettim. Bunlar disinda sizden her mailime
geri donus aldim cok tesekkur ederim.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
20210104_1431…

IMG_20210104_…

IMG_20210104_…

IMG_20210104_…

20210104_1437…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
niyanuysal1@gmail.com

Adınız / Soyadınız *
Nihan Uysal

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
160306048

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Eğitim Fakültesi/Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)
Staj yerimi kendim internetten araştırarak buldum ve onlara mail attım.

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Mümtaz Karakurt - +43676846954200 - muemtaz.karakurt@migrare.at

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
21.09.2020-14.12.2020

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Avusturya/Linz

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
migrare-Center for immigrants

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
3

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
-

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet oldukça memnun kaldım. Bir stajyer olarak bana normal bir çalışanın sahip olduğu ayrıcalıkları sağladılar.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)
Patronum bana bir ailenin yanında kalacak yer buldu. Ona da bazı giderleri ödedim. Şirket ödeme yapmadı

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
-

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Kaldım. Yaşanacak güzel bir şehirdi. Ancak Erasmus için biraz sıkıcı olabilir. Belki de korona zamanı olduğu için öğrenci
bulmakta zorlandım

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Korona süreci olduğu için bir ara hasta olduğumda korona testi oldum ve test sonucum gelmedi. Evde kalmak zorunda
kaldım. Korona değilmişim ama o dönem beni yıprattı.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet çünkü gerçekten ilgililer. Herkes çok sıcak kanlı. Gittiğim şirkette yıllardır çalışıyor gibi rahattım

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
İnsanlar, kültür, korona

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Kesinlikle vazgeçmesinler Erasmus belge hazırlama ve gidip gelme süreci insanı biraz zorluyor. Bu süreçte her şeyi takip
etmek gerekiyor. Ancak ben iki kere gittim erasmusa ve ikisi de çok güzel deneyimlerdi. Üç sene önce Erasmusla ilk defa
yurtdışına çıkmıştım. daha iyi bir imkan bulamayacağıma emindim. Ve gittikleri zaman da girişken olmalılar. Ben bunu
basarabildim ama başaramayan pek çok arkadaşım da oldu ne dil öğrenebildiler ne gittikleri kültürü taniyabildiler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
IMG_20201108_…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170104009@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Cem Durusoy

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170104009

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonomi ve Finans Bölümü

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)
Şirketle birebir iletişime geçerek

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Fehmi Yakut - quickassurances@gmail.com

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
13.07.2020 - 11.10.2020

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Fransa / Mulhouse

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Quick Assurances

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
3

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım. Uzatmak isterdim gittiğim şirkette çalışmaktan mutluluk duyuyorum.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet. Çok memnun kaldım.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)
Konaklama, yol, yeme-içme imkanı sundu.

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet. Huzurlu ve rahat.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Yaşamadım

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Azim Çalışma Mutluluk

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Hedeflerinden şaşmasınlar.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
WhatsApp Image…

WhatsApp Image…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170601039@oge.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Ahmet Oguz

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170601039

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Spor Bilimleri Fakültesi/ Beden Egitimi ve Spor Ögretmenligi Bolümü

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Benjamin Tompai- +36 1487 9200/ 61116 - tompai.benjamin@tf.hu

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
24.08.2020-29.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Macaristan/Budapeste

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Testnevelesi Egyetem (Physical Education University)

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Hayir, uzatmadim. Cünkü bu benim 2. erasmus dönemimdi.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
evet, verdikleri egitim kayda deger ve kaliteli.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
okulun yurt imkani yoktu. internet üzerideki ilanlar sayesinde kendim 300 euro/ay ödeyerek bir oda buldum.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
evet. sehirde kücük bir yürüyüse cikarsaniz tarihin ve güzelligin verdigi hazzi hissedebilirsiniz.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
hayir, yasamadim.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
evet ama mümkünse pandemi süreci yokken. sehir avrupanin neredeyse her ülkesine yakin. bir kac saat icerisinde trenle
ülke degistirebiliyorsunuz. sehrin imkanlari cok iyi ve egitim anlayislari gayet güzel.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
tarih, olanak, fayda

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
hic tereddüt etmeyin. Su soguk ama girince alisiyosun.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
kontenjanlarin artmasi daha fazla ögrencinin imkandan faydalanmasina olanak saglar.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
anket foto - AHM…

anket foto 2 - AH…

anket foto 3 - AH…

anket foto 5 - AH…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
cetinnurullah138@gmail.com

Adınız / Soyadınız *
Nurullah Çetin

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180207012

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik fakültesi / Elektrik elektronik mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Bulunmadım.

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.09.2020 - 15.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya / Klaipeda

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Klaipeda state university of applied sciences

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım.Bilemiyorum ekonomik olarak sıkıntı olacağını düşündüm.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Memnun kalmadım.Akademisyenlerin ingilizce sorunları vardı ve ülkeye girdiğimizde karantina için kalacak yer
sağlamadılar.Arkadaşalrım aracılığıyla üniversiteyi buldum.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Yurt önerdiler.Aylık 90 euro masrafımız vardı.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Küçük bir ülke olduğundan dolayı fazla sevemedim gezmek açısından fakat doğasal fazla alanları olduğu için de
hoşuma gitti.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Korona virüsü atlattım.Ruhsal ve fiziksel olarak fazlasıyla etkilemişti.Karantinadan sonra daha fazla dışarda ve
arkadaşlarımla vakit geçirerek üstesinden geldim.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Hayır.Akademik olarak ve dil olarak yetersiz bir üniversite eğer bizimkiyle karşılaştıracak olursak.Ayrıca ülkeye
girdiğimizde oradaki diğer okullar karantina için kalacak yer ayarlarken sadece bizim üniversitemiz ayarlamadı ve bu da
oldukça sorun yarattı.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Şuur, anlayış, vuzuh

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Kesinlikle elinizdeki fırsatı kullanıp yurt dışında bulununuz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
141862684_441…

141878564_135…

142135508_853…

142257454_374…

142318228_256…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
180204007@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Yunus CİYER

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180204007

Yaşınız *

21

Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Bulunmadım

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
03.09.2020-15.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya/Klaipėda

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Klaipa State University of Applied Sciences

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 Buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Hayır uzatmadım, uzatmak isterdim fakat halihazırda süregelen Covid durumundan dolayı sadece yurtta oturmak için
yurtdisi fırsatımı tüketmek istemedim

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Ben eğitim standartlarindan gayet memnun kaldım çünkü bu üniversiteyi uygulamalı bilimler üniversitesi olduğu için
seçtim. Covid den önce de oldukça fazla pratik yapma fırsatı buldum.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Evet, üniversitenin yurdunda kaldım, aylık 90€ ücretle

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Gittiğim ülkeden memnun kaldım fakat başka bir şehir secsem daha iyi olacağını düşünüyorum, gittiğim şehir oldukça
küçüktü bu yüzden gezme olanakları biraz daha azdı ve biraz daha pahaliydi başkente göre

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır yaşamadım

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet, çünkü gerek eğitim kalitesi gerek mentorler gerek hocalar oldukça yardımcı oluyorlar

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Artık kendimin farkındayım

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Kendi sınırlarınızı aşmaktan korkmayın

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
IMG-20210101-…

IMG-20200929-…

IMG-20200925-…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
ferhat.sagbirge@hotmail.com

Adınız / Soyadınız *
Ferhat Sağbirge

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180303038

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Eğitim fakültesi/ okul öncesi öğretmenliği bölümü

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Odeta Gluoksynte , ode.gluo@mkolegija.lt

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.09.2020 - 31.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya/marijampole

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Marijampoles Kolegija

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5 buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmak isterdim, çünkü korona sebebiyle pek gezemedim.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Üniversite tam anlamıyla bir fiyaskoydu. Okulumuzun derhal bu kurumla ilişiğini kesmesi gerekmektedir. Hiçbir öğrenci
bu kadar küçük ve ıssız bir yerde seyahat maksadı yoksa okumamalı.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Aylık 70 euro ücretle yurt sağlandı.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Ülke başkenti ve geneli itibarı ile normaldi fakat bulunduğum şehir bir değişim öğrencisi için kabul edilemez seviyede
yetersizdi. (30k nüfus)

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Yalnızlık sebebiyle çok ağır bir depresyon atlattım. Defalarca öfke nöbetleri geçirdim.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Kesinlikle önermem. Şehrin loşluğundan ziyade okul çok yetersizdi.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Yalnızlık, depresyon, hapis.

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Nüfusu 500 bin altında olan hiç bir yere gitmeyin.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Gittiğim yerle kıyaslayınca okulumun gayet yeterli olduğunu düşünüyorum.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
20201106_1420…

20201106_1110…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
glsm_mekik@hotmail.com

Adınız / Soyadınız *
Gülsüm Mekik

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170152058

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
İşletme

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)
Staj öğrencisi değilim.

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Staj öğrencisi değilim.

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
07.09.2020-18.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya/Klaipeda

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Klaipeda State University of Applied Sciences

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım.Ama uzatmak isterdim.Maalesef korona şartları ve seçtiğimiz okulda türkiyeden birden fazla öğrenci olması
olumsuz düşünmeme sebep oldu.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet.Çünkü korona şartlarında bile güzel bir öğrencilik dönemi geçirmemiz için çok uğraştılar.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Evet yurtta kaldım. 90 euro bir ücreti vardı.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Ülkeden evet.Ama malesef şehirden hayır.Çünkü ırkçılık çok fazla.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Malesef korona olduk.Ve ülkeye girdiğimizde 14 gün karantinada kalmamız ayrıca korona oluncada 14 gün karantinada
kalmamız totalde 28 gün kapalı bir ortamda kalmayı gerektirdi.Böylece erasmus için gittiğimiz sürenin 1 ayını kapalı bir
ortamda geçirmek zorunda kaldık.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Malesef ki önermiyorum.Çünkü eğer ki dil geliştirmek istiyorsanız aynı ülkeden daha az insan olması gerekir.Klaipeda
üniversitesi bir dönemde en az 10 türk arkadaşa kapılarını açtığı için ingilizce konusunda gelişmeniz diğer ülkelere göre
daha zor.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Korona ile erasmus

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Lütfen korkmayın, kendinize güvenin ve gitmeden önce lütfen o ülkenin şartlarını fiziki konumunu iyi araştırın.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Lütfen yurtdışındayken size ulaşabileceğimiz mail ve türk numarası dışında farklı bir haberleşme aracı.Maalesef mail
size ulaşmanın en hızlı yolu değil ve oradan sizlere telefonla ulaşamadığımız için bazı acil durumlarda zorluk
yaşayabiliyoruz.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
DDDB5E80-42D4…

E272FA36-0DC4-…

192B7E0B-5E90-…

E0C364B8-FE08-…

EA52C6B1-29A3-…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
businessmanager45@hotmail.com

Adınız / Soyadınız *
Hüseyin Türkay

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170152030

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
İşletme fakültesi/işletme bölümü

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Öğrenim yaptım

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.09.2020-15.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya/klaipeda

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Klaipeda state university

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım malüm Korana yüzünden zorluklar yaşadım.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Başlarda yüz yüze eğitim sürecinde herşey çok güzeldi

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
90 euro

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Başkente nazaran biraz daha sakin bir şehirdi

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Kovid 19 pozitif oldum

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Başkenti tavsiye ederim

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Farklı kültürleri tatma

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Gidecekleri şehirdeki İngilizce konuşan insan oranını iyi araştırsınlar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
B38DF33D-B1B5-…

C053D905-D1DF-…

D4295407-5C0E-…

CBC1C94C-8834…

C2023D29-5002-…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
180105057@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Muhammed Bilgin

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180105057

Yaşınız *

24

Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İnsan Kaynakları Yönetimi

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Tolga Öztürk/ +902425106060/ erasmus@alanya.edu.tr

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
31.09.2020- 31.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya/Kaunas

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Vytautas Magnus University

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5 ay

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmak isterdim. Lakin Covid-19 ve diğer sebeplerden dolayı uzatmama kararı aldım.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Gittiğim kurumdan ziyadesiyle memnun kaldım. Gerek hocalar, gerek koordinatörümüz ve okulun sağladığı imkanlar
ülkeye çok çabuk bir şekilde adapte olmamızı sağladı. En ufak bir sıkıntımızda hemen yanımızda oldular. Eğitim
kalitesinden memnun kaldım, hocaların dil seviyesi bizi geliştirecek seviyedeydi. Okulun sağladığı yurt imkanı da
beklentimizin üstündeydi.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Misafir olduğumuz kurum kalacak yer için yurt ayarladı karantina dahil aynı yurtta kaldık. İlk kaldığım yurt merkezden
uzak olduğu için merkezdeki yurda geçiş yaptım. İlk kaldığım yurdun fiyatı 90€ ikinci kaldığım yurdun fiyatı ise 120€ idi.
Bu paranın ideal olduğunu düşünüyorum.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Gittiğim ülke ve şehir adeta benim için kurulmuş gibiydi. Gerek doğası gerek sakinliği ile tam da Erasmus programı
yapmaya müsait bir yer. Çok büyük bir yer değil dolayısıyla şehri tanımak daha kolay oluyor. Kaunas'ı tercih etmekte
zorlanan adaylara naçizane tavsiyem gitmeleridir. 2022 Avrupa Kültür Başkenti olacak bir şehire ne kadar methiyeler
düzsem azdır.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır, yaşamadım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Kesinlikle öneririm. Tüm birimleri entegre olan, senkronize çalışan, sıcak kalpli ve yardımsever bir akademik kadroları
var.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Geldim, Gördüm, Gittim

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Erasmus, tahayyül edemeyeceğiniz kadar tecrübeler katacak size. Sürecin başından sonuna kadar türlü zahmetlere
katlanacaksınız ama Erasmus için gittiğiniz ülkeden son ayrılışınızda içinizde bir hüzün oluşacak. Sakın denemekten
korkmayın. Hayatınız boyunca tadamayacağınız deneyimler için birebir program

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
IMG_20201210_…

IMG_20210125_…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170309020@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Arzu Sena Yüce

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170309020

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Eğitim fakültesi İngilizce öğretmenliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)
—

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
-

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020 -12.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya- Wloclawek

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
State university of applied sciences in Wloclawek

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
Dört buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Hayır. Hayır

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet. Gayet ilgili ve naziktiler

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)
-

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Evet yurt.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet dogal güzellikleri ve tarihi yapısı olan bir yerdi

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet şehir ve eğitim güzel

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Eğlenceli macera dolu mükemmel

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Kesinlikle bu faliyete katılmalıdırlar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
4E097AA9-06B0-…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
180207027@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Tevfik Doğan

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180207027

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği(ing)

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Servando Herrera Zuazo,Tel: +48 (85) 746 90 47,s.zuazo@pb.edu.pl

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
29.09.2020-17.02.2021(gidişim ve dönüşüm), 01.10.2020-15.02.2021(kabul mektubu)

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya/Bialystok

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Bialystok University of Technology ( Politechnika Białostocka)

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 Buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmak isterdim, Çünkü yurtdışında eğitim almak hayata bakış açısını çok değiştiriyor ve kurulu olan konfor alanından
çıkmak insana yeni şeyler keşfettiriyor.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet memnun kaldım. Üniversiteyi kendim bulmadım ALKÜ'nün bölümüm için anlaşmalı olduğu üniversitelerden biriydi.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Kampüs içindeki yurtta kaldım aylık 455zloty ücret ödedim değişen kurlar yüzünden aylık 950-1050 Türk Lirası ödemiş
oldum.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Polonya'dan memnun kaldım, Euro kullanmamaları biraz daha iyiydi paramı 8.5 'a bölmek yerine sadece 2'ye
bölüyordum. Şehrim Bialystok herkese göre değildi -25 dereceleri görüyor.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Fiziksel sorun yaşamadım ama ilk başlarda esmer ve sakallı olmak ve müslüman olmaktan gelen polon ırkçılıkları biraz
yoruyordu sonra İspanyol arkadaşlarımın destekleri ve beni aralarına almalarıyla atlattım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet, Eğitim kalitesi ve sosyal imkanlar beklentimin üzerindeydi, tek eksisi diğer avrupa ülkelerine çok uzak konumda.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Kurtuluş, Tedavi, Umut

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
2 kere düşünene acırım.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Bölüme öğrenci dağılımı daha adil olabilir.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
20201221_1719…

20201222_1527…

20210113_1544…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
ugurcan_303@hotmail.com

Adınız / Soyadınız *
Uğur KARAMAN

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180209016

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İng.)

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Servando Herrera Zuazo - +48 (85) 746 90 47 - s.zuazo@pb.edu.pl

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020 - 15.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya/Bialystok

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Bialystok University of Technology

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım. Uzatmak isterdim çünkü gerçekten güzel vakitler geçirdik.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Genel olarak iyiydi fakat kendi bölümüm adına konuşmam gerekirse ders programı ve sınav tarihleri daha zamanında ve
organize olabilirdi.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Kabul edildiğim okulun kampüsünün içindeki yurtlarda kaldım. 95 Euro aylık bedeli vardı.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Genel olarak memnun kaldım. Kaldığım şehir biraz küçüktü ama seyahatlerle bu açık kapandı.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Yaşamadım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Öneririm. İyi bir teknik üniversite.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Harika bir tecrübe

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Eğer fırsatları varsa, kesinlikle değerlendirmeliler.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
WhatsApp Image…

WhatsApp Image…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
mgrlerr@gmail.com

Adınız / Soyadınız *
Meltem Gürler

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180201037

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik Fakültesi/ Endüstri Mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Servando Herrera Zuazo, Tel: +48 (85) 746 90 47

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020 - 14.02.2020

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya/ Bialystok

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Bialystok University of Technology, Poland

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4,5

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Daha fazla yer gezip görmek için uzatmak isterdim.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Üniversiteyi, UİO internet sitesinden buldum.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Okulun yurdunda kaldım. Aylık 425 zl ödedim.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet ülkeden memnun kaldım çünkü genel anlamda ucuzdu. Şehirden memnun kalmadım çünkü Polonya'nın diğer
şehirleriyle karşılaştırdığımızda çok daha küçük bir şehir. Sosyalleşme alanları kısıtlı ve Avrupa şehri gibi değil.
Polonya'nın daha kozmopolit şehirleri tercih edilmeli.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır yaşamadım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Gittiğim üniversitenin bana eğitim anlamında ekstra şeyler kattığını söyleyemem. Teknik üniversite olmasının da bir
artısını göremedim. Başka bir seçenek yoksa tercih edilebilir.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
dostluk, İspanyollar, corona

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Bahar döneminde gidilmeli.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
AMGY9059 - Mel…

IKYH0066 - Melt…

TJWP4134 - Melt…

FKZXE5851 - Mel…

IMG_0650 - Melt…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
195209003@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Yasemin kaya

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
195209003

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Sosyal bilimler enstitüsü/ işletme

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Staj faaliyeti gerçekleştirmedim

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020-30.06.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya/katowice

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Katowice Business universiy

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5ay

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzattım 5ay+4ay

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Evet. Okulun yurdu/ aylık750 zl

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Covid-risk- değer

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
A

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Hibe konusunda öğrencileri destekleyebilirlerdi. Uzatma döneminde okulu tarafından desteklenmeyen tek öğrenciyim

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
FA9D12FB-04F6-…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
batu-han-guven@hotmail.com

Adınız / Soyadınız *
Samet Batuhan Güven

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180243016

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik Fakültesi / İşletme Mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Servando Herrera Zuazo +48 (85) 746 90 47 s.zuazo@pb.edu.pl

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020-14.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya / Bialystok

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Bialystok University of Technology

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Hayır istemezdim, korona virus dolayisiyla kalmak istemedim.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet memnun kaldım. Eğitim uzaktan oldugu icin ellerinden geleni yaptilar. Konaklamada da sorun yasamadim.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Yurtta kaldım memnun kaldim iki kisilik odaya 425 zloty odedim.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet kaldim. Ekonomik bakimdan Türk lirası karsiligindan dolayi sorun da yasamadim. Ulasimlari da iyidi.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Telefonum ve param çalındı.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet öneririm gayet ilgililer.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Eğlence, hastalık, gezi.

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Korona zamani gitmeyin, paranizi telefonunuzu namusunuz gibi koruyun, kız arkadaşınız varsa gitmeyin ya da onun da
kafasina vura vura calistirin onla birlikte gidin.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
IMG-20201115-…

IMG-20201115-…

VID-20201025-W…

IMG_20201223_…

IMG_20201224_…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170155006@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Murat Karagöz

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
916

Yaşınız *

21

Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)
staj gerçekleştirmedim

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
staj gerçekleştirmedim

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.09.2020 - 01.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya/Panevezys

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Panevezys College

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmayı çok istiyordum fakat okulumdan hibe desteğinin sağlanmayacağını öğrendim.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Hayır çünkü hiçbir etkinlik olmadı ve fazla ilgili değillerdi.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)
Staj için gitmedfim.

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Yurtta kaldım. Aylık 50 euro ödedim

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Ülkeden memnun kaldım ama şehirden kalmadım çünkü aşırı küçük ve sıkıcı bir şehirdi. Yaşlı nüfusu fazla olduğundan
genç nüfusla pek vakit geçiremedim.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Yaşamadım

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Gittiğim üniversitenin önünden bile geçmesinler. Çünkü gerçekten apartmandan bozma bir üniversite ve hiçbir sosyal
etkinlik yok.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Soğuk, Hayal Kırıklığı, Pişmanlık

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Gideceğiniz ülkeyi daha önceden iyice tanıyın(dilini, kültürünü, mutfağını araştırın)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
WhatsApp Image…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170309032@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Emre Osman Yavuz

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170309032

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Małgorzata Wask - (054) 231 60 88 - malgorzata.wask@puz.wloclawek.pl

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020 / 12.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya / Wloclawek

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
State University of Applied Sciences in Wloclawek

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım fakat kesinlikle uzatmak isterdim çünkü benim için çok güzel, eğlenceli ve sürekli öğrendiğim bir dönemdi.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Kesinlikle memnun kaldım. Öğretim görevlilerinin Erasmus öğrencilerine karşı tutumları çok güzeldi.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Okulun yurdunda konakladım, ben gitmeden kurumun Erasmus koordinatörü tarafından adıma rezervasyon yapılmıştı.
Türk parası ile 5 ayın sonunda sadece yurt için 3500+ TL ücret ödedim.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet memnun kaldım. Maddi açıdan diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha uygun bir ülke.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır yaşamadım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Öneririm çünkü daha önce de belirttiğim gibi öğretim görevlilerin hoşgörülü tavır ve tutumları gayet yerindeydi.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Sosyal, Hoşgörülü, Özgüvenli

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Hoşgörülü olmalılar ve içinde bulundukları her anın tadını doyasıya çıkarmalılar!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Hibelerin veriliş süreci biraz daha kısaltılabilir.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
SI_20201022_15…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
175255011@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Salih Burak Çakmanus

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
175255011

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Lisansüstü Eğitim Fakültesi

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)
Staj faaliyetinde bulunmadım.

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Staj faaliyetinde bulunmadım.

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.09.2020 - 01.02.21

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya / Panevezys

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Panevezys College

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Panevezys College'inde öğrenim gerçekleştirdim. Kurumdan çok memnun kaldım, mentorum çok iyi, yardımcı ve
mükemmel bir insandı. Hocalarım çok anlayışlıydı.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)
Staj faaliyetinde bulunmadım.

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Yurt ayarlandı, aylık 60 euro.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Kaldım, kültürü yüksek, birçok gezilecek yere sahip bir ülke.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır yaşamadım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Öneririm, çünkü her problemde ilgileniyorlar.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Sosyal, kültürel, özgüven

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Mükemmel bir deneyim.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
0bc5300b-7c3f-4…

IMG_7884 - SALİ…

IMG_8495 - SALİ…

IMG_8544 - SALİ…

IMG_8609 - SALİ…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170202001@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Emre Asa

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170202001

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Raimundas Rukuiža - +370 37 788149 - raimundas.rukuiza@vdu.lt - erasmus.zua@vdu.lt

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
31.08.2020 - 31.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya / Kaunas

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Vytautas Magnus University

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
5

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Son senem olmasa uzatmak isterdim.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Memnun kaldım. Bulunduğum süre boyunca her problemde (derslerle ilgili) çok çabuk çözüm bulabildim. Bunun dışında
sorunsuz, güzel bir deneyimdi.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Kalacak yerimi Erasmus koordinatörü vasıtasıyla okulun yurtlarından birinde daha gitmeden ayarlamıştım. İki farklı
yurtta kaldım birinde aylık 90 diğerinde 120 Euro ödedim. (Konumları farklıydı)

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet kaldım. Bir sorun olduğunda mutlaka yardımcı olmak isteyen insanlarla karşılaştım. Etrafta İngilizce bilen biri
mutlaka bulunuyordu. Bunun dışında ülkenin ve insanların sakin olması, güzel yurt ortamı memnun kalmamın en büyük
sebeplerinden. Ayrıca küçük sayılabilecek Litvanya'da gezilecek birçok yer olması güzeldi.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır yaşamadım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Öneririm. Şehir sakin ve çok güzel, üniversite hocaları çok iyi ve ilgili (Tarım Fakültesi).

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Yaşanması gereken tecrübe

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Kesinlikle yapmalı ve oradaki zamanlarının kıymetini bilmeliler.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
IMG_20201111_…

IMG_20210109_…

IMG-20210110-…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170202023@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Uğurcan Kahraman

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170202023

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Assoc. prof. dr. Raimundas Rukuiza +370 37 788149 raimundas.rukuiza@vdu.lt Chief coordinator

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
31.08.2020 - 31.01.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Litvanya/Kaunas

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Vytautas Magnus University

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 Buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Son sene olmasaydım uzatmak isterdim.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Memnun kaldım.Hem ingilizce eğitime hem de başka bir okulun(yurtdışında) eğitimine merağım vardı.Bu okul beni her
yönden tatmin etti.Eğer pandemi olmasaydı daha iyi eğitim alabilirdim.Gittiğim ilk ay okul açıktı okula maske şartıyla
gitme imkanım oldu.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)
-

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Yurt önerildi bende yurda yerleştim Aylık olarak 90 euro idi sonra 2 kişilik tek odaya taşındım 120 euroya çıkmış oldu
yurt param.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet memnun kaldım ilk 1 2 ay pandemi süreci vardı ama insanlar dışarıdaydı vaka sayısı azdı şehri insanlarla beraber
canlı bir şekilde görme imkanım oldu.Şehir aynı zamanda kültürel açıdan olsun yabancı insanlara bakış açıları olsun çok
iyiydi.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
hayır yaşamadım

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Öneririm şehir çok güzel imkanları çok iyi.Bidaha olsa bidaha gitmek isterdim.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Arkadaşlar Gezmek Kültürler

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Yeni yerler görmek gezmek yeni arkadaşlar edinmek isteyen varsa durmasın başvursun hemen.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *

Yok.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
WhatsApp Image…

WhatsApp Image…

WhatsApp Image…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
melike35olcu@gmail.com

Adınız / Soyadınız *
Melike ÖLÇÜ

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
180201057

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Servando Herrera Zuazo s.zuazo@pb.edu.pl

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020 - 15.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya / Bialystok

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Bialystok University of Technology

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 Buçuk ay

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
hayır

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet. Verilen eğitimler gerçekten verimliydi. Eğitimler süreçlerinin yönetilmesi de bir o kadar verimliydi.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Evet. Okulun yurtlarında kaldık.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet. Her ne kadar soğuk bir ülke olsa da gezmek, ulaşım ve konaklamak çok uygundu.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
hayır

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet. Alınacak eğitim ve kurumun iletişimi gerçekten çok iyiydi.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Muhteşem bir deneyim

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
İletişimin zor olacağını düşünüp gitmekten vazgeçmesinler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
WhatsApp Image…

WhatsApp Image…

WhatsApp Image…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
sebahattin.acar@hotmail.com

Adınız / Soyadınız *
Sebahattin Acar

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
195304004

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Turizmi Bölümü

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
Bulunmadım

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
01.10.2020 - 23.02.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Polonya / Warsaw

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 Buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Uzatmadım. Uzatmak isterdim. Eğitim sistemlerinin iyi olduğunu fark ettim.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Üniversiteden genel olarak memnun kaldım. Konumu, olanakları ve kampüsü iyiydi. Eğitim sistemleri oturmuş ve
kaliteliydi. Farklı teknikler kullanarak öğrettiklerini kalıcı hale getiriyorlardı.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Okulun yurdunda kaldım. Aylık yaklaşık 1000 TL kalacak yer için ödedim.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet. Polonya, Euro yerine kendi para birimi olan Zloty kullandığı içinde diğer Avrupa ülkelerine göre öğrenciler için daha
uygun bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Varşova diğer şehirlere göre bir tık daha pahalı olsada olanak ve seçenekleri çok
olan bir şehirdir. Ben genel olarak Varşova'dan memnun kaldım. Oradaki insanlar da gayet anlayışlıydılar. Söylenenlerin
aksine Irkçı olan pek kimse görmedim. Yaşanılabilir bir ülke ve şehir.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Evet. Sorun ve İstekleri çözme konusunda istekliler. Yardımcı olmak için çaba gösteriyorlar. Okulun konumu ve olanakları
yeterli. Eğitimi de güzeldi.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
İnsanı geliştiren süreçtir.

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Öncelikle gidecekleri ülke ve şehri araştırsınlar. Gerekli işlemleri zamanında yapsınlar. Ertelenen işler ersamustan keyif
almanızı engeller. Güzel bakıp güzel görsünler. Yani empati yapsınlar çünkü her ülke ve kültürden öğrenciler gelmekte.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Yok

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
Auschwitz - SEB…

Gdansk - SEBAH…

Krakow - SEBAH…

Warsaw - SEBAH…

WhatsApp Video …

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

ALKÜ Erasmus Etki Anketi
Değerli öğrencimiz,
Bu anket, Erasmus faaliyetinizin nasıl geçtiği ile ilgili veri toplama amacıyla hazırlanmıştır. Burada bizimle paylaşmış
olduğunuz veriler sizden sonra aynı yerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir ön bilgi
niteliği taşıyacak ve onları teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır. Faaliyetinizin bitimine yakın bu anketi doldurmanız
önemle rica olunur.
(Bu anketteki fotoğraflar ve memnuniyet sonuçları Erasmus ile ilgili haber, sunum ve duyurularda kullanılacaktır, ancak
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel bilgileriniz asla 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.)
Katkılarınız için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
(Google'da oturum açarak ankete ulaşabilirsiniz)

E-posta adresi *
170204004@ogr.alanya.edu.tr

Adınız / Soyadınız *
Oğuzhan Özkan

Cinsiyetiniz *

Bay
Bayan

Öğrenci Numaranız *
170204004

Yaşınız *
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Öğrenim Düzeyiniz *

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fakülteniz ve Bölümünüz (örn: Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) *
Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği

Erasmus faaliyetinizin türü nedir? *

Öğrenim
Staj
Birleştirilmiş Faaliyet (Öğrenim + Staj)

Erasmus öğrencisi olarak hangi düzeyde gittiniz? *

Ön Lisans
Lisans 1. Sınıf
Lisans 2. Sınıf
Lisans 3. Sınıf
Lisans 4. Sınıf
Yüksek Lisans Ders
Yüksek Lisans Tez
Doktora Ders
Doktora Tez

Hangi Dönemde Gittiniz? *

Güz
Bahar
Güz + Bahar
Yaz (staj)

Erasmus'a kaçıncı başvurunuzda seçildiniz? *

1.
2.
3.
4.

Eğer staj faaliyeti gerçekleştirdiyseniz, staj yerinizi nasıl ayarladınız? (Okulumuzun önerdiği bir yeri seçtim,
bir tanıdığım aracılığıyla buldum, internet üzerinden buldum-sitenin adresini veriniz- ya da şirketle birebir
iletişime geçerek diyebilirsiniz)

Staj faaliyetinde bulundaysanız, şirketten yetkili bir kişinin; öğrenim faaliyetinde bulunduysanız gittiğinizde
sizinle ilgilenen Erasmus Ofis Sorumlusunun isim-soyisim-telefon numarası (mümkünse cep telefonu) ve
mail adresini bizimle paylaşınız. *
beyturan060742@gmail.com

Faaliyetinizin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Kabul Mektubunuzda yazan tarihleri verebilirsiniz, faaliyeti
uzattıysanız bitiş tarihi olarak dönüş tarihinizi verebilirsiniz, örneğin 20.02.2020 - 16.06.2020) *
14.09.2020/ 15.07.2021

Faaliyetinizi yaptığınız ülke ve şehir hangisidir? (Örneğin, Polonya / Wroclaw) *
Almanya / Ingolstadt

Faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz kurum veya kuruluşun adi nedir? (öğrenim faaliyeti için gittiğiniz okulun
tam adını; staj faaliyeti için gittiğiniz şirketin tam adını yazınız- Kabul Mektubunuzdan Bulunabilir) *
Technische Hochscule Ingolstadt

Faaliyetiniz toplam kaç ay sürmüştür? (Yarım aylar için buçuk ifadesini kullanabilirsiniz, örn. 4 Buçuk) *
4 Buçuk

Faaliyetinizin süresini uzattınız mı? (Örneğin Güz Dönemi gidip Bahar Dönemine uzatmak gibi ya da staj
faaliyetinizi 2-3 ay daha uzatmak gibi). Uzatmadıysanız uzatmak ister miydiniz, neden? *
Güz dönemi gittim. Bahar dönemine uzattım.

Gittiğiniz Kurum / Kuruluştan Memnun Kaldınız Mı? Neden? (Öğrenim için üniversiteyi, staj için şirketi nasıl
buldunuz detaylı açıklayınız) *
Evet memnun kaldım. İlgili davrandılar ve sürekli yardımcı oldular.

Staj için gittiyseniz, şirketiniz size konaklama, yol, yeme-içme, maaş gibi imkanlar sundu mu? (Erasmus
hibesi dışında şirketin extra verdiği bir maaş olduysa aylık ne kadar aldınız (euro), yeterli oldu mu, kalacak
yeri nasıl ayarladınız?)

Öğrenim için gittiyseniz, sizi misafir eden okul size kalacak yer önerdi mi? (Kalacak yeri nasıl ayarladınız
(ev-apart-yurt), aylık ne kadar kalacak yer masrafınız oldu?)
Kalacak yer önerildi fakat ben bir Türk ailenin yanında kaldım.

Gittiğiniz ülkeden ve şehirden memnun kaldınız mı? Neden? *
Evet. Sessiz , sakin ve düzenli bir şehir.

Aşağıda verilen unsurlar sizin Erasmus öğrencisi olma kararınızı hangi ölçüde etkiledi? *
Hiç Etkilemedi

Az Etkiledi

Gezmek

Kariyer Olanakları
Yeni İnsanlar ve Kültürler
Tanımak
Dil Öğrenmek
Ufkunuzu Genişletmek ve
Hayata Başka Açılardan
Bakmak
Yabancı Bir Ülkede Farklı Bir
Tecrübe Yaşamak
Uluslararasılaşmak
Avrupa Birliğini Daha İyi
Tanımak
Ülkemi Temsil Etmek

Erasmus öğrencisi olarak en çok hangi alanda kazanım sağladınız? *

Akademik
Sosyal
Kültürel

Çok Etkiledi

Aşağıda Erasmus öğrencisi olmanızın size sağladığı kazanımlarla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Bu
ifadelerde yer alan durumların ne derece gerçekleştiğini değerlendiriniz. *
Beklediğimin çok
altında
Farklı bir kültürün
değer yargılarını
ve davranış
biçimlerini
anlayabilme
Farklı kültürlere
hoşgörü ile
bakabilme
Farklı bir kültüre
uyum
sağlayabilme
Yurtdışında
yaşama ve
çalışma isteği
Geleceğe daha
güven ile bakma
Özgüvende artış
sağlama
Kendi
potansiyelini
keşfetme
Daha aktif bir
birey haline gelme
Sorumluluk
almaktan
korkmama
Yabancı dilde
konuşma
konusunda
kendine güvenme
Avrupa Birliğini
daha iyi anlama
Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinin

Beklediğimin
altında

Beklediğim gibi

Beklediğimin
üstünde

Beklediğimin çok
üstünde

gerekliliğe inanma
Eğitim görülen
alanda kendini
geliştirme
Daha iyi düzeyde
eğitim alma
Daha modern
sınıflarda ve
teknolojiyi
kullanarak eğitim
alma
Değişik
ortamlarda alan
çalışması (fabrika
ziyareti vb
gibi)yapabilme
imkanı

Gittiğiniz ülkede hangi sorunlarla karşılaştınız? *
Cinsiyet Ayrımcılığı
Din Ayrımcılığı
Irk Ayrımcılığı
Kültür Ayrımcılığı
Maddi Problemler
Hava Şartları
Bürokratik Engeller
Sağlık
Ulaşım
Akademik Yetersizlikler
Yemekler
Dil Problemi veya Diyalog Sorunu
Barınma
Hiçbir sorunla karşılaşmadım

Fiziksel veya ruhsal sağlığınızı etkileyen herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Çözmek için nasıl bir yol
izlediniz? (Hastalık veya kaza gibi). Yaşadıysanız kısaca anlatınız, yaşamadıysanız hayır yaşamadım
demeniz yeterli olacaktır. *
Hayır yaşamadım.

Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden ya da şirketin yetkililerinden gördüğünüz ilgiden ne kadar
memnun kaldınız? *

Hiç
Biraz
Orta
Çok
Mükemmel

Gittiğiniz üniversiteyi veya şirketi aynı yere gitmek isteyen diğer öğrencilere önerir misiniz? Neden? *
Öneririm. Yurtdışı tecrübesi için.

Erasmus faaliyetinizi baştan sona 3 kelime ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz? *
Endişe / Kaygı / Stres

Erasmus yapmak isteyen öğrencilere öneriniz kısaca ne olur? *
Eksik bilgi ile hareket etmemeleri.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Ofisinin sizinle olan iletişiminden veya ilgisinden memnun
musunuz? *

Hiç memnun değilim
Çok memnunum
Mükemmel düzeyde

Kendi üniversitenizde Erasmus konusunda yapılmasını uygun gördüğünüz değişiklikler, öneriler var ise
lütfen belirtiniz. Yoksa 'Yok' yazmanız yeterlidir. *
Akademik kadro genişletilebilir.

Kendi üniversitenizdeki Erasmus faaliyetleri ile ilgili duyuruları ve ilanları en çok hangi medya aracından
takip ettiniz? *

İnternet Sitesinin Duyurular Bölümü
Instagram
Facebook
Twitter

Gittiğiniz yerde çekindiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu bizimle paylaşınız. (Diğer öğrencilerin de Erasmus
yapmasını teşvik etme amacıyla kullanılacaktır- Maksimum 5 fotoğraf ve dosya boyutu 100 MB'i
geçmemeli) *
IMG_20210126_…

Bu form Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanında oluşturuldu.

Formlar

