
 
DERSİN ADI:  

AKTS İŞ YÜKÜ BELİRLENMESİ ANKETİ/ECTS WORKLOAD CALCULATION FORM 

1. Ders haftada kaç saat yapıldı? …………………… saat 

2. Bu dersin sınıf içi ders saatleri dışında, dersle 
ilgili etkinliklerini (quiz, ödev, proje, kütüphane 
çalışması, laboratuvar, ara sınav ve dönem sonu 
sınavı gibi) yerine getirmek için haftada 
ortalama kaç saat ayırıyorsunuz? 

 

Ders saatleri dışında ders için ayrılan haftalık ortalama süre: …………………… saat 

3. Bu ders için ön hazırlık ( dersten önce 
makale-kitap-dergi okuma, kütüphane- 
internet araştırması vb... genel ders 
hazırlığı çalışmaları) yaptınız mı? 

 EVET   HAYIR 

EVET ise haftalık ön hazırlık saati: …………………… saat 

4. Bu ders kapsamında ödev hazırladınız 
mı ?  
(Ders saatleri dışında gerçekleştirilen  ve 
sonuçları dersin öğretim görevlisine 
sunulan örnek olay incelemeleri/case 
study, problem/soru çözme çalışmaları vb)  

 EVET   HAYIR 

EVET ise hazırlanan ödev sayısı: …………………… adet 

Her ödevi oluşturmak için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

(Kütüphane çalışması, grup çalışması, araştırma yapmak, internet taraması vb) 

5. Bu ders kapsamında sunum/seminer 
hazırladınız mı? 

 EVET   HAYIR 

EVET ise Hazırlanan sunum/seminer sayısı: …………………… adet 

Her sunumu/semineri oluşturmak için harcadığınız ortalama süre: ………… saat 
(Kütüphane çalışması, grup çalışması, araştırma yapmak, internet taraması vb) 

6. Bu ders kapsamında proje veya çizim  
hazırladınız mı ? 

 EVET   HAYIR 

EVET ise hazırladığınız proje/çizim sayısı: ……………………  

Her projeyi veya çizimi  hazırlamak için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 
(Kütüphane çalışması, grup çalışması, araştırma yapmak, internet taraması vb) 

7. Bu derste küçük sınava (quiz) girdiniz 
mi?  
 

 EVET   HAYIR 

EVET ise katıldığınız ara sınav (quiz) sayısı: ……………………  

Her  quize  hazırlanmak için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

8. Bu derste ara sınava (vize) girdiniz mi?   EVET   HAYIR 

EVET ise katıldığınız ara sınav sayısı: ……………………  

Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

9. Bu ders kapsamında laboratuar 
çalışması , sanal mahkeme ya da stüdyo 
çalışması gibi uygulama çalışmalarına  
katıldınız mı ? 

 EVET   HAYIR 

EVET ise katıldığınız uygulama çalışması sayısı: ……………………  

Her uygulama çalışması için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

10.  Bu ders kapsamında arazi ve/veya 
saha çalışmasına, teknik gezilere ya da 
inceleme gezilerine katıldınız mı ? 

 EVET   HAYIR 

EVET ise katıldığınız arazi/ saha/ teknik/ inceleme gezisi veya çalışması sayısı:…………………  

Her çalışma/gezi için harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

11.  Bu derste yarıyıl sonu (final) sınavına 
girdiniz mi? 
(Bu dersten final sınavı yerine proje, 
rapor, çizim vb. çalışmalar da yapmış 
olabilirsiniz) 

 EVET   HAYIR 

EVET ise yarıyılı sonu sınavına veya final sınavı için sunduğunuz çalışmaya hazırlık için 
harcadığınız ortalama süre: …………………… saat 

12. Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili 
eklemek istediğiniz  farklı bir çalışma, 
uygulama veya faaliyet var mı?  

 EVET   HAYIR 

EVET ise hangi çalışma, uygulama veya 
faaliyetler:...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  

Bu faaliyet veya çalışma için bir dönemde ayırdığınız toplam süre: …………………………..saat 


