
Bilkent University
Course and Instructor Evaluation Form
Mark your scores using a soft pencil. Make sure you fill each circle completely.

1. What are the strongest and weakest points of the instructor?  Öğretim elemanının en olumlu ve en olumsuz yönleri nelerdir?

2. What are the strongest and weakest aspects of the course?  Dersin en olumlu ve en olumsuz tarafları nelerdir?

 

3. If the course had any assistants or other support staff, please comment on their performance.
 Eğer derste asistanlar veya başka destek elemanları görev yaptıysa, lütfen bu kişilerin performansını değerlendirin. 
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OPTİK FORM 300-1

Öğretim elemanı dersin amacını ve öğrencilerden beklentilerini açıkça belirtmiştir.

2. The instructor stimulated interest in the subject.
Öğretim elemanı konuya ilgi uyandırmakta başarılı olmuştur.

3. The instructor was able to promote effective student participation in class.
Öğretim elemanı öğrencilerin derse etkin biçimde katılmalarını sağlamıştır.

4.The instructor helped develop analytical, scientific, critical, creative, and independent thinking 
abilities in students.
 

5. The instructor interacts with students on a basis of mutual respect.
Öğretim elemanı öğrencileriyle ilişkilerinde karşılıklı saygı esasını gözetmektedir.

Öğretim elemanı öğrencilerin çözümleyici, bilimsel, eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme becerilerini geliştirmiştir.

6. The instructor was on time and has not missed classes.
Öğretim elemanı derslere zamanında geldi ve hiç ders kaçırmadı.

7. The instructor taught the course in English. 
(Skip this question for language courses and courses taught in Turkish.)
Öğretim elemanı dersi İngilizce yapmıştır. (Dil dersleri ve Türkçe işlenen dersler için bu soruyu dikkate almayınız.)

8. Rate the instructor’s overall teaching effectiveness in this course.
Öğretim elemanının bu dersteki eğitim başarısını genel olarak değerlendiriniz.

9. I learned a lot in this course.

10.The exams, assignments, and projects required analytical, scientific, critical, and creative thinking.
 Sınavlar, ödevler ve projeler çözümleyici, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünce gerektiriyordu.

Bu derste çok şey öğrendim.

Written comments (use the back of this form if neccessary)
This form is never disclosed to instructors to guarantee your anonimity. Your comments will be typed and published on our university’s web site.
Kimliğinizin gizli kalmasını sağlamak için bu form öğretim elemanlarına kesinlikle gösterilmeyecektir. Yazdıklarınız bilgisayara girilerek üniversitemizin internet sitesinde yayınlanacaktır.

The instructor clearly stated course objectives and expectations from students.1.

11.

(use the back of this form if neccessary)

The average number of hours per week I have spent for this course outside the classroom 
is in the range:  
Ders saatleri dışında bu ders için haftalık ortalama çalışma sürem (saat sayısı):
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Written comments


