STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEDİTEPE ÜNİVERSİTES İ
M Ü H E N D İ S L İ K

TRAINING EVALUATION REPORT

F A K Ü L T E S İ

(ÖĞRENCİ/ STUDENT)

Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri / Start and Completion Dates of Training :
Şirket/Kurum İsmi/Name of the company:

.../.../....... - .../.../.......
İlgili
değil

Değerlendirme Tablosu

Zayıf

Yeterli

İyi

Mükemmel

Evaluation Table

Poor

Satisfactory

Good

Excellent





















İlgili sektörde yeni bilgilere erişebilme, yeniliklerin takip
edilmesi ve yapılan işe uyarlanması ile ilgili plan yapmayı
öğrendim/I learned planning on reaching information on
new improvements, keeping track of innovations in relevant
sector and adaptation to the work











Gıda Mühendisliği mesleki ve etik sorumluluk bilincini
kazandım / I gained awareness of food engineering
professional and ethical responsibility











Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme yeteneği kazandım / I
gained the ability to do work in interdisciplinary teams











Problemleri tanımlama ve çözme yeteneği kazandım / I
gained the ability to define and solve problems











Yabancı dil bilgisinin kullanımının önemini öğrendim/ I
learned the importance of use foreign language











Edindiğim tecrübe ile iş-zaman yönetimi becerisi kazandım /
I gained time management skills











Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazandım / I
gained effective oral and written communication skills











Yaptığım staj kendimi ifade edebilme yeteneğime katkı
sağladı/ The training I did has contributed to my self
expression skills































Amirlerim ile gereksinim duyduğum etkileşimi
gerçekleştirdim/ I performed the needed interaction with
supervisors











Yaptığım stajın kariyerimi planlamada faydalı olduğunu
düşünüyorum/ I think the training I did was useful in my
career planning











Gıda Mühendisliği bilgilerini uygulama yeteneği kazandım / I
gained ability to apply knowledge of food engineering
Deney yapabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
yeteneği kazandım/ I gained ability to conduct experiments,
analyze and interpret results

Sorumluluk almayı öğrendim / I learned to take
responsibility
Bireysel yetkinlik ve inisiyatif kullanmanın önemini öğrendim
/ I learned the importance of using individual competence
and initiation

İşveren tarafından sağlanan olanaklar:
Yemek  Ulaşım  Ücret  Konaklama



Sağlık servisi



Sigorta

(NA)

 Diğer  ……………
 Evet

Staj yaptığınız kurumda mezuniyet sonrası çalışmak ister misiniz?
Would you like to work in this company after graduation?

 Hayır

Yes

No

Açıklayınız (Kariyer, çalışma ortamı, finansal nedenler, vb.):
Gelecek yıl bu şirkette/enstitüde staj yapmayı diğer öğrencilere tavsiye eder misiniz?
Would you suggest other students to be a trainee in this company next year?

 Evet
Yes

 Hayır
No

Açıklayınız:
Genel Değerlendirme/ Overall evaluation











Diğer yorumlar / Other comments:

Adı, Soyadı
Name, Lastname

Sınıf ve Numarası

ÖĞRENCİ’NİN
STUDENT’S

Class, Number

İmzası
Signature

Çalıştığı İşyeri/ Bölümü/
İşyeri iletişim bilgileri
(adres, telefon, web
sitesi)
Work Place / Department
Contact Information (Address,
phone number and website)

:
:

:

:

