GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İŞVEREN ANKETİ

i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği ile ilgili mühendislik
konularında yeterli teorik bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerinde çözmede
kullanabilmektedir.
Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama ve tanımlama, formüle
etme ve çözme becerisine; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçip uygulama becerisine sahiptir.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar
altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla
modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz
ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve
kullanma becerisine; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama
dilini etkin biçimde kullanma becerisine sahiptir.
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü
araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri
toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
a. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmektedir.
b.

Bireysel olarak çalışabilmektedir.

a.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine; etkin bir şekilde
rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisine sahiptir.
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahiptir.

b.
c.

viii.

ix.

x.

Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme
ve alma becerisine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendimi sürekli yenileme becerisine
sahiptir.
a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine
sahiptir.
b. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
sahibidir.
a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki
uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.
b.

Girişimcilik, yenilikçilik konularının farkındadır; sürdürülebilir kalkınma
hakkında bilgi sahibidir.

a.

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık,
çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına
yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.

xi.
b.

Mezunlarımızda gözlemlediğiniz EN KUVVETLİ ve EN ZAYIF üç özelliği yazınız.
EN KUVVETLİ

EN ZAYIF

Bu Konuda Fikir
Edinemedim

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen
Katılıyorum

Kuruluşun Adı:

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

NOT: Aşağıda verilen soruları, kurumunuzda daha önce çalışmış olan Gazi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarını
referans alarak doldurmanız rica olunur. Sizlerden gelecek geri dönüşler
doğrultusunda, mezunlarımızın program çıktılarımızı sağlayıp sağlayamadıkları
değerlendirilecek ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

