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Akademik gelişimime danışmanım yeterince destek veriyor.

Bir sorun yaşadığımda ilgili idari birime hızlıca ulaşabiliyorum.

Bölüm Başkanım benimle ve problemlerimle ilgileniyor.

Bölümümüzün dersleri bizi alanımızda uzmanlaştırıyor.

Danışmanıma ulaşmada zorluk yaşamıyorum.

Ders dışı zamanlarda hocalarıma rahatlıkla ulaşabiliyorum.

Dersler ve etkinlikler ile sektörleri ve iş hayatını erkenden tanıyorum.

Derslerde kullanılan kitaplar ve ders materyalleri öğrenmemi pekiştiriyor.

Fakülte Sekreterliği bana yeterince yardımcı oluyor.

Hazırlıktaki İngilizce eğitimi, derslerimi takip etmeme yeterli.(ilgili değilse boş bırakınız)

Hocalarım alanlarında yeterli bilgiye sahiptir.

Hocalarım derste yaratıcı ve özgür bir şekilde kendimi ifade etmemi sağlıyorlar.

Hocalarım uygulama ve proje ödevleriyle ders içeriğini zenginleştiriyorlar.

İdari bir sorun yaşadığımda sorunun çözümü için idari kadrodan yardım görürüm.

İlgi alanlarıma göre rahatlıkla seçmeli ders bulabiliyorum.

Kariyer Merkezi hizmetlerini yeterli buluyorum.

Kariyer Merkezinin desteği ile iş bulmamın kolaylaşacağını düşünüyorum.

Kariyer Merkezinin desteği ile kolaylıkla staj yapıyorum.

Kariyer ve Yaşam (ve Happy Life) programı ile kendimi çok yönlü geliştiriyorum.

Kart okutmalı yoklama sistemi etkili bir şekilde çalışıyor.

Kütüphanede ilgili olduğum konularda rahatlıkla kaynak buluyorum.

Kütüphaneden ve personelinden yeterince destek alıyorum.

Mali İşler personeli bana yeterince yardımcı oluyor.

O’ COOP uygulaması işe yerleşmemde önemli rol oynayacağını düşünüyorum.

OİS sistemi ders seçimi için tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor.

OİS sisteminden memnunum.

Okan Üniversitesi düzenlediği sanatsal ve kültürel etkinlikleri ile beni geliştiriyor.

Okan Üniversitesi öğrencisi olmaktan mutluyum.

Okan Üniversitesi’nde değiştirebilseydim değiştireceğim hususlar

Okan Üniversitesi’ni çevremdeki herkese öneririm. 

Okan Üniversitesi’nin güçlü olduğu hususlar

Okan Üniversitesi’nin marka değeri yüksektir.

Okan Üniversitesi’nin marka değerinin yükseltilmesi için önereceğim hususlar

Online Öğrenci Belge Sistemi etkili bir şekilde çalışıyor.

Öğrenci Dekanlığı problem yaşadığımızda kısa sürede çözüme ulaştırıyor.

Öğrenci Dekanlığına ulaşabiliyorum, gerektiğinde destek görüyorum.

Öğrenci İşleri personeli bana yeterince yardımcı oluyor.

Öğrenci memnuniyetini artırmak için önereceğim hususlar

Öğrenci temsilcileri aracılığı ile sorunlarımızı üniversite yönetimine iletebiliyoruz.

Programın ve derslerin akademik kalitesi beni mutlu ediyor.

Sektör uygulamaları hakkında markalı dersler veya alandan konuşmacılar ile bilgileniyorum.

Sınıflar ışık, havalandırma, ısı vb. fiziksel koşulları ile ders işlemeye uygun.

Tekrar üniversite okusam yine Okan Üniversitesi’nde aynı bölümü/programı seçerim.

Tekrar üniversite okusam yine Okan Üniversitesi’nde aynı fakülteyi seçerim.

Tekrar üniversite okusam yine Okan Üniversitesi’ni seçerim.

Üniversite çalışacağım alan ile ilgili farklı şirket/kurum/kişileri tanımama olanak sağlıyor.

Üniversite içerisinde Yaşam Merkezinde tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum.

Üniversitede düzenlenen etkinliklere aktif katılıyor ve yararlanıyorum.

Üniversitede internete kolay ve hızlı erişiyorum.

Üniversitedeki kulüpler sosyalleşmemi kolaylaştırıyor.

Üniversitemizde sunulan yemek olanakları uygun.

Üniversitemize bireysel ulaşım yeterlidir.

Üniversitemize ring seferleri yeterlidir.

Üniversitemizin laboratuvarları yeterlidir.

Üniversitemizin sağlık hizmetleri yeterlidir.

Üniversitemizin spor olanakları yeterlidir.

Üniversitemizin yurt olanakları yeterlidir.

Yurt personelinden yeterince destek alıyorum. (ilgili değilse boş bırakınız)
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