
 

 

Ibn Haldun University 
Teaching Evaluation Form  

 
Ibn Haldun University requests you to complete this course evaluation form. Student feedback is 

an essential resource for the instructor and for the University; your honest and thoughtful 

responses will help us to evaluate and improve our teaching. This form is developed by Center 

for Curriculum Studies and the application of the form is coordinated by Student Affairs 

Department. All evaluations are handled by the Center for Curriculum Studies and will remain 

anonymous. The feedback will be made available to the instructor only after grades have been 

submitted. We thank you for your thoughtful feedback. 

 

1: Strongly Disagree 2: Disagree 3: Neutral 4: Agree 5: Strongly Agree 

 

 

Syllabus & Objectives  

 

1. The instructor followed a clear and comprehensive syllabus that is shared at 

beginning of the semester 

2. The course syllabus defined the course objectives; assessment and measurement 

requirements clearly. 

3. The instructor has adapted the curriculum and made the necessary revisions for online 

education. 

 

Instructional Process 

4. The instructor did not show a sufficient background in the subjects of the course. 

5. The instructor presented the course content and materials clearly. 

6. The instructor encouraged student participation and promoted free expression of 

opinions. 

7. The instructor guided students into the subject through various theoretical approaches 

and interpretations. 

8. The instructor was persistent and consistent in using the language of instruction (E.g. 

English, Turkish) 

 

Feedback 

9. The instructor provided clear, constructive feedback to student comments and 

questions. 

10. The instructor was in reach when I needed. 

 

Assessment and Evaluation 

11. Assignments and exams helped me meet course objectives. 

12. The instructor assigned grades fairly. 

13. The course content helped me develop diverse ways of perceiving the world in a 

thought-provoking context. 

14. The workload and requirements were appropriate for the course. 

 

 

Learner Thoughts and Expanding Perspectives 

15. Competencies achieved in the course enabled me to cultivate a comparative view on 

the subject. 

16. This course taught me the principles of critical and independent thinking. 

17. The course enhanced my scientific reasoning  

18. I feel that I’ve learned a lot from this course. 

19. I would recommend the instructor to other students. 



 

 

20. I would recommend the course to other students. 

 
General Evaluation (Open Ended Questions) 

1. Please describe the course in 3 words. 

2. What would you do differently if you were teaching this course? 

3. Please describe the instructor in 3 words. 

4. Other comments or suggestions? 

 

About the Teaching Fellow  
1. The teaching fellow was generally well-prepared 

2. The teaching fellow was persistent and consistent in using the language of instruction 

3. The teaching fellow was fair and consistent in his/her treatment of all students 

4. The teaching fellow did not show a sufficient background in the subjects of the 

course. 

5. The teaching fellow used class time efficiently 

6. The teaching fellow seemed to care whether I learned the materials 

7. The teaching fellow went to great lengths to encourage discussion 

8. I felt free to ask questions during class 

9. I could reach the teaching fellow outside class when I needed 

10. The workload (section work) was fair compared with other sections 

11. The grading was fair compared with other sections 

12. The grading was fair compared with the course coordinator’s own grading 

13. I would recommend this teaching fellow to other students who are planning to take 

this course 

14. What would you do differently if you were the teaching fellow for this course? 

oPlease describe the teaching fellow in 3 words. 

 

 

 

 

İbn Haldun Üniversitesi 
Eğitim Öğretim Değerlendirme Formu 

 
Bu ankette, eğitim öğretim sürecinizi değerlendirmenizi istiyoruz. Öğrenci geri bildirimi 

üniversite eğitim süreçleri ve öğretim üyesi için önemli bir kaynaktır; sizlerin açık ve özenli 

cevapları bizlere eğitim öğretimimizi değerlendirme ve geliştirmede yardımcı olacaktır. Bu form 

Müfredat Çalışmaları Merkezi tarafından geliştirilmiş olup formun uygulanması Öğrenci İşleri 

tarafından koordine edilmektedir. Tüm değerlendirmeler Müfredat Çalışmaları Merkezi 

tarafından ele alınacak ve katılımcı bilgileri gizli tutulacaktır. Geri bildirim, eğitmenlere ancak 

notlar verildikten sonra iletilecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz.  

 

1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Fikrim Yok 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle 

Katılıyorum 

 

 

İzlence & Hedefler  

 

1. Öğretim üyesi, dönem başında açık ve kapsamlı şekilde sunduğu ders izlencesini 

dönem boyunca takip etti.  

2. Ders izlencesinde dersin hedefleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri açıkça 

tanımlanmıştı.  

3. Öğretim üyesi çevrimiçi eğitim için izlenceyi uyarladı ve gerekli değişiklikleri yaptı. 

 



 

 

Öğretim Süreci 

4. Öğretim üyesi dersin konuları hakkında yeterli bilgi birikimine sahip değildi.  

5. Öğretim üyesi dersin içerik ve materyallerini açık bir şekilde sundu.  

6. Öğretim üyesi öğrenci katılımını teşvik etti ve düşüncelerin özgür bir şekilde ifade 

edilmesini destekledi.  

7. Öğretim üyesi öğrencileri çeşitli teorik yaklaşımlar ve yorumlar yoluyla konuya 

yönlendirdi.  

8. Öğretim üyesi dersin resmi öğretim dilini kullanmak konusunda ısrarcı ve tutarlı idi 

(Örn: İngilizce, Türkçe) 

 

Geribildirim 

9. Öğretim üyesi öğrencilerin görüş ve sorularına açık ve yapıcı geri bildirimler verdi. 

10. İhtiyaç duyduğum zamanlarda öğretim üyesi ulaşılabilirdi. 

 

Ölçme ve Değerlendirme 

11. Ödevler ve sınavlar ders hedeflerine ulaşmama yardımcı oldu.  

12. Öğretim üyesinin değerlendirmeleri adil idi.  

13. Dersin içeriği, düşünmeyi teşvik edici bir ortamda, dünyayı çok çeşitli yönlerden 

anlayacak yollar geliştirmeme yardımcı oldu. 

14. İş yükü ve yükümlülükleri bu ders için uygundu. 

 

Öğrenci Düşünceleri ve Genişleyen Perspektifler 
15. Derste kazandığım yeterlilikler, konuyla ilgili karşılaştırmalı bir görüş 

geliştirebilmemi sağladı.  

16. Bu ders bana eleştirel ve bağımsız düşünme ilkelerini öğretti.  

17. Bu ders bilimsel muhakeme becerimi geliştirdi. 

18. Bu dersten çok şey öğrendiğimi hissediyorum.  

19. Öğretim üyesini diğer öğrencilere tavsiye ederim.  

20. Bu dersi diğer öğrencilere tavsiye ederim. 

 
Genel Değerlendirme (Açık Uçlu Sorular) 

5. Bu dersi 3 kelime ile tanımlayınız. 

6. Bu dersi siz öğretiyor olsaydınız neyi farklı yapardınız?  

7. Öğretim üyesini 3 kelime ile tanımlayınız.  

8. Diğer görüş ve öneriler? 
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