MEÜ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI RAPORU
RAPOR DÖNEMİ: 2017 - 2018 ve 2018 - 2019

RAPOR DÖNEMİNDE YAPILAN DANIŞMANLIK İŞLERİ:

1. Danışman atamaları:
Bölümümüzde 2 lisans programı bulunmakta olup, toplam 8 sınıf için sınıf öğrenci
danışmanı ataması yapılmıştır. Bölümümüzdeki 8 sınıfın öğrenci danışmanlıkları 8
öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. Rapor döneminde gerçekleştirilen
danışmanlık işleri aşağıda özetlenmiştir.
2. Ders Kaydı İşlemleri:
Öğrencilerin ders seçim ve kayıt işlemleri danışmanları gözetiminde gerçekleştirilmiştir.
Öğrenciler tarafından yapılan ders kayıtları danışmanları tarafından onaylanmıştır. Ders
kaydında sorun olan öğrencilerin kayıtları bölüm kurulu kararları ile yapılmıştır.
İnternetten sorunsuz olarak ders kaydını yapabilen öğrenci sayısı: 460
İnternetten ders kaydı yapamayan öğrenci sayısı: 29
3. Üniversite, Fakülte ve Bölüm tanıtım çalışmaları:
Bölümümüze yeni katılan öğrenciler için tanıtım sunumları hazırlanmış olup, bölümümüz
yöneticileri ve danışmanları tarafından 1. sınıf öğrencilerine sunumlar yapılmıştır.
4. Öğrenci başarısını artırmak için yapılan çalışmalar:
Öğrenciler sınıf geçme ve sınav yönetmeliği konusunda bilgilendirilmiştir. Yaz dönemi
uygulamaları konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır. Başarısız olunan derslerin yaz
döneminde üniversitemizden ya da başka üniversitelerden alınması ile öğrenimlerini
zamanında tamamlama olanakları açıklanmıştır.
5. Burslar hakkında bilgilendirme:
Üniversitemiz burs olanakları hakkında danışmanlarımız öğrenciler için gerekli
yönlendirmeleri yapmışlardır. TEV, MERMED ve Üniversite burs olanaklarından
yararlanmak üzere öğrenciler yönlendirilmektedir.
6. Öğrenci temsilcisi seçimleri:
Bölümümüzde danışmanlar gözetiminde sınıf temsilcisi seçimleri yapılmıştır. Seçilen
sınıf temsilcileri kendi aralarında program ve bölüm temsilcilerini seçmişlerdir.
7. Erasmus ve Farabi programları hakkında bilgilendirme:
Danışmanlar tarafından öğrencilere Erasmus ve Farabi programları hakkında
bilgilendirme yapılmış olup, başvuruların ne zaman, nasıl ve nereye yapılacağı konuları
hakkında gerekli duyurular yapılmıştır.

RAPOR DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Danışmanlarımızdan gelen ekteki raporların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki
sorunların sıklıkla yaşandığı anlaşılmaktadır.
1. Ders kayıtlarının bazı öğrenciler tarafından zamanında internet ortamında
yapılamaması.
2. Yaz dönemi ve muafiyet notlarının zamanında girilememesi nedeniyle ders
kayıtlarının ÖİBS tarafından engellenmesi.
3. Son yıllarda sıkça yönetmelik değişikliği yaşanması nedeniyle öğrencilerin
bilgilendirilmesinde sorunlar yaşanmış, bunun sonucu olarak ders alma ve sınıf
geçmede bazı sorunlar ortaya çıkmıştır.
4. Bölümümüzde yeni öğretim programlarına geçiş süreci devam ettiğinden ders
seçimlerinde ve muafiyetlerin yapılmasında bazı sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.
GELECEK DÖNEMLER İÇİN ÖNERİLER:
1. Öğrenci danışmanları öğrencileri ile ilgili kimlik, iletişim ve not bilgilerine ÖİBS
aracılığı ile ulaşabilmeli.
2. Herhangi bir nedenle disiplin soruşturması geçiren öğrencilerin danışmanlarına
sürecin başlangıcından itibaren bilgi verilmesi ve danışmanların sorunların çözümüne
dâhil edilmesi yararlı olabilir.
3. Yatay geçiş vb. nedenlerle ayrılan öğrencilere ait bilgilerin de bölümler aracılığıyla
danışmanlara yazılı olarak bildirilmesi yararlı olacaktır.

