Paydaşlar Danışma Komisyonu tarafından düzenlenen ve Yrd. Doç. Dr. Barış Ethem
SÜZEK'in konuşmacı olduğu “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Biyoenformatik” konulu
etkinlik 8 Mart 2017 saat 11.00'de Ömer Köse Salonu'nda gerçekleştirilmiş olup, etkinliğe
ait anket sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
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7. Etkinlikte en çok beğendiğiniz iki noktayı belirtiniz.
En çok beğenilen iki şeyin, konuşmacının konuya hakim olması, hitap yeteneği ve çalışmanın disiplinler arası
olması özellikleri ön plana çıkmaktadır.
8. Etkinlikte en çok beğenmediğiniz iki noktayı belirtiniz.
Tekrarlanan konu ve cümlelerin olması ön plana çıkmaktadır.
9. Etkinliğin tümü için 0 (çok kötü) ile 10 (çok iyi) arasında bir puan veriniz.
Konferansın performansı not olarak değerlendirilmiş ve ortalama 8 verilmiştir.
10. Etkinlik ile ilgili eklemek istediğiniz diğer düşünce ve önerilerinizi kısaca belirtiniz.
Daha fazla uzman gerektiği vurgulanmıştır.
11. Bundan sonraki etkinliğimizin hangi konu başlığında olmasını istersiniz.
Biyoteknoloji, Biyoistatistik ve Biyogüvenlik konu başlıkları ön plana çıkmıştır.

Öğrenci İlişkileri Komisyonu tarafından düzenlenen ve Doç. Dr. Gülten ÖKMEN’ in konuşmacı
olduğu “ Biyoloji Bölümünde Fedek Süreci ” konulu sunum 22 Mart 2017 saat 15.30’da Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi 102 nolu derslikte gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe yönelik anket
sonuçları aşağıda kısaca özetlenmiştir.
FEDEK Süreci Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı
Memnuniyet Seviyesi
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7. Etkinlikte en çok beğendiğiniz iki noktayı belirtiniz.
Tartışma ortamının olması, Anketlerin açık olmasını iyileştirmeye dayalı olması, FEDEK süreci ilgili yeni bilgiler
öğrenip, bunların bana kattığı kazanımları anladım, Laboratuvar düzenlemesinin yapılması ve alt yapı
iyileştirmeleri, biyoloji topluluğuna başkan seçiminin yapılacağını öğrendim, Bilgi aktarımı ile açıklamalar gayet
net ve anlaşılırdı, FEDEK konusunda bilgilendirilmek, Laboratuvarların iyileştirilmesi, Sürekli yenilenme,
aksamaların düzeltilmeye çalışılması, Değerlendirme anketlerinin hocalar tarafından görülmeyeceğini
öğrenmek, Danışman hocaların günün belirli saatlerinde bizlere zaman ayıracağını öğrenmek öğrencilerimizin
en çok beğendiği noktalar olmuştur.
8. Etkinlikte en çok beğenmediğiniz iki noktayı belirtiniz.
Beğenmedikleri bir şey olmadığını ifade etmişlerdir.
9. Etkinliğin tümü için 0 (çok kötü) ile 10 (çok iyi) arasında bir puan veriniz.
Konferansın performansı not olarak değerlendirilmiş ve ortalama 8,89 verilmiştir.
10. Etkinlik ile ilgili eklemek istediğiniz diğer düşünce ve önerilerinizi kısaca belirtiniz.
Oldukça yeterli olduğunu bildirenler var, Derslerimizle ilgili gezilere ve arazi programlarına çıkmak, daha fazla
bölümle ilgili konferanslar ve bunların saatlerinin dersleri aksatmamasını isteyenler var, Daha fazla katılımın
sağlanmasını isteyenler var, Laboratuvar derslerine ağırlık verilmesini isteyenler var.
11. Bundan sonraki etkinliğimizin hangi konu başlığında olmasını istersiniz.
İletişim kurma, staj ve yapılacak yerler, FEDEK sürecinde değişimlerin aktarılmasına, öğrenci katkısının payının
ne olduğuna yönelik, mesleki güncel konular, meslek seçiminde dikkat etmemiz gerekenler, akademik kariyerin
basamakları hakkında etkinlikler istediklerini beyan etmişlerdir.

23 Mart 2017 tarihinde 12.30’da Ömer Köse Toplantı Salonunda yapılan Doç. Dr. Belgin
Göçmen Taşkın' ın sunduğu “ FEDEK Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Kurulunun
faaliyetleri " konulu etkinliğe ait anket sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
Laboratuvar Güvenliği ve Atık yönetimi komisyonu faaliyetleri
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7. Etkinlikte en çok beğendiğiniz iki noktayı belirtiniz.
Yeni öğrencilere odaklı, açıklamalı olması, a tık yönetim sisteminin kurulması ve engelli tezgahının kurulacak
olması, yeni öğrencilerin düşünülüyor olması, öğrencilerin önemsenmesi , yüksek lisans ve doktora öğrencileri
ile personellerin cihazları kullanımı açısından eğitilmeleri, laboratuvarlardaki cihazların kullanma talimatının
kaynaklı bir şekilde yapıştırılması ve laboratuvarların yenilenmesi, laboratuvar güvenliğinin farkına varılması
şeklinde yanıtlar alınmıştır.
8. Etkinlikte en çok beğenmediğiniz iki noktayı belirtiniz.
Hala eksiklerin olması ve katılımcıların müdahale etmesi şeklinde yorum yapılmıştır.
9. Etkinliğin tümü için 0 (çok kötü) ile 10 (çok iyi) arasında bir puan veriniz.
Konferansın performansı not olarak değerlendirilmiş ve ortalama 7,25 verilmiştir.
10. Etkinlik ile ilgili eklemek istediğiniz diğer düşünce ve önerilerinizi kısaca belirtiniz.
İş güvenliği eğitim kursunun açılması, bölümü ifade eden materyallerden müze oluşturulması, detaylı
anlatımların sürekli yapılması, tüm öğrencilere yönelik olması şeklinde ifade edilmiştir.
11. Bundan sonraki etkinliğimizin hangi konu başlığında olmasını istersiniz.
Laboratuvarlarda acil durumlarda yapılması gerekenler konu başlıklı olması istenmiştir.

