Tarih: 17 Şubat 2021 – 01 Mart 2021

YDYO MEZUNİYET TAKİP TAKİP SİSTEMİNE GELEN DÖNÜTLER

Adınız Soyadınız *6 yanıt
MXXX KXXX
YXXX ÖXXX
NXXX YXXX
YXXX ÖXXX
AXXX UXXX
MXXX AXXX

Mezun Olduğunuz Fakülte

6 yanıt

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sivil havacılık MYO
Fen edebiyat / İibf
Sivil havacılık
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Sivil havacılık M.Y.O

Mezun Olduğunuz Bölüm

6 yanıt

Kamu Yönetimi
Sivil havacılık kabin hizmetleri
Sosyoloji / Sosyal Hizmet
Uçak teknolojisi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
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E-posta Adresiniz

6 yanıt

mXXX@outlook.com
yXXX@gmail.com
sXXX@gmail.com
OXXX@gmail.com
aXXX@gmail.com
1XXX@ogr.usak.edu.tr

Cep Telefonu Numaranız

6 yanıt

0553XXX
0534XXX
0551XXX
0541XXX
0545XXX
0553XXX
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Mezun olduktan kaç yıl sonra işe girdiniz? * 6 yanıt
Yok
İşe giremedim
6 ay
8
Şuan herhangi bir işte çalışmıyorum
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Hangi sektörde çalışıyorsunuz? * 6 yanıt
Yok
Havacılık sektöründe çalışmak istiyorum
Havacılık
Gıda, kimya
Çalışmıyorum

Hangi ilde çalışıyorsunuz?

6 yanıt

Yok
Denizli
Antalya
İzmir
Çalışmıyorum

Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 6 yanıt
Yok
Ben memnun kalmıştım ama yabancı hocayla daha fazla ders saati koyulmalı
Yeni projeler için çaba gösteren bir yüksekokul
Yabancı Diller Yüksek Okulunun bana kazandırdığı en büyük detay yabancı dili sevdirmesidir.
Farklı kültürler ile iletişim kurmak, insanın yaşamı boyunca bakış açısı , kişisel gelişimi ve
kariyer hedefleri için en önemli gerekliliklerden olduğu farkındalığını bana katmıştır.

Hayat görüşü anlamında bizlerin ufkunu açan, kendi kendine öğrenme becerileri kazanmamızı
sağlayan profesyonel yetkinliğe sahip hocalarımızın bulunduğu bir yükseokuldur. Fiziki
yeterlilikleri ben okurken kütüphane alt katındaydı. Mümkün ise fiziksel koşull arın iyileştirilmesi
iyi olacaktır.
Kendine gerçekten birşeyler katmak isteyen ve kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için
çok güzel imkanlar sağlayan bir yer.
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Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programları hakkındaki
görüşleriniz nelerdir?6 yanıt
Verimli bir eğitim ile kaliteli bir temel atılabilir. Olanaklardan yararlanmak kişinin kendisiyle
alakalıdır.
Hazırlık okuyorken daha fazla üzerine düşseymişim seviyemi bir tık üzeri taşıyabilirdim
İngilizceden nefret eden biriydim fakat İngilizce öğrenmem gerektiğinin farkında olduğum için
istekli olarak İngilizce hazırlık okudum. Şuan geri dönüp baktığım da iyi ki diyorum. İngilizce ile
barışmamı sağladı. Hocalarımın emeği ve gayretim ile dil seviyem ilerledi. Bu sayede erasmus
sınavını geçtim ve hayatımın en güzel deneyimini yaşadım.
Eğitim aldığım dönemler boyunca, eğlence ile öğrenimin doğru orantılı ve öğretmen öğrenci
samimiyetinin buna etken olduğunu hazırlık programında gördüm. Yüksek öğretime başlarken
herkesin hazırlık programına katılması gerektiğini düşünüyorum.
Alanında fazlasıyla yeterli uzmanlar eşliğinde ingilizceyi öğrenmek hem eğlenceli hemde
planlıydı. İngiliz hocalarımızın olması ise çok iyiydi. Sınıflar 20 kişilik olduğundan yeteri kadar
vakit geçirmek ve etkileşimde bulunmak mümkün oldu. Ancak belirli sınav veya hedeflere
hazırlanılsaydı daha verimli geçebileceğini düşünüyorum. Şahsen öğrenme azmine sahip
olmama rağmen kaynak kitaplar dışında kazanım elde etmekte zaman zaman zorlandım.
Kendimce okuma kitapları ve internet yolu ile öğrenim materyalleri elde ettim. Fakültemizde de
hocalarımız materyaller sunuyordu. Ancak daha interaktif etkileşimler kurulabilirdi. Mesela
erasmus öğrencileri ile tanışma etkinliği çok güzeldi. 1 yıl macaristanlı bir arkadaşım oldu bu
sayede.
Günümüz şartlarında ingilizce heryerde karşımıza çıktığı için öğrencilerin kendilerini geliştirme
ve isteği pozisyonlarda çalışabilmeleri için çok faydalı bir program.Ögretim görevlileride
canayakin ve başarılı insanlar olduğu için bu bölümü okuma fırsatı olan her öğrencinin
okumasını tavsiye ediyorum .
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