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ETKİNLİK 1 

A. Etkinliğin ve katılımcının/katılımcıların adı nedir? 

B. Etkinliğin amacı/amaçları nedir/nelerdir? 

C. Etkinlik kapsamında neler yapılmıştır? (Sözlü sunum, powerpoint, müzik dinletisi, video 

gösterisi vb.) 

D. Etkinlik kaç kişi ile gerçekleştirilmiştir? 

E. Etkinliğin başarıya ulaştığını düşünüyor musunuz? Neden? (Ya da tersi) 

F. Etkinlik sizce üniversite kültürü edinme sürecinize nasıl bir katkı sağladı? 

G. Etkinlik yoluyla edinmiş olduğunuz bilgileri özetle kaydediniz.  

H. Daha verimli etkinlikler için önerileriniz nelerdir? 

 

 

ETKİNLİK 2 

A. Etkinliğin ve katılımcının/katılımcıların adı nedir? 

B. Etkinliğin amacı/amaçları nedir/nelerdir? 

C. Etkinlik kapsamında neler yapılmıştır? (Sözlü sunum, powerpoint, müzik dinletisi, video 

gösterisi vb.) 

D. Etkinlik kaç kişi ile gerçekleştirilmiştir? 

E. Etkinliğin başarıya ulaştığını düşünüyor musunuz? Neden? (Ya da tersi) 

F. Etkinlik sizce üniversite kültürü edinme sürecinize nasıl bir katkı sağladı? 

G. Etkinlik yoluyla edinmiş olduğunuz bilgileri özetle kaydediniz.  

H. Daha verimli etkinlikler için önerileriniz nelerdir? 

 

 

 

 



ETKİNLİK 3 

A. Etkinliğin ve katılımcının/katılımcıların adı nedir? 

B. Etkinliğin amacı/amaçları nedir/nelerdir? 

C. Etkinlik kapsamında neler yapılmıştır? (Sözlü sunum, powerpoint, müzik dinletisi, video 

gösterisi vb.) 

D. Etkinlik kaç kişi ile gerçekleştirilmiştir? 

E. Etkinliğin başarıya ulaştığını düşünüyor musunuz? Neden? (Ya da tersi) 

F. Etkinlik sizce üniversite kültürü edinme sürecinize nasıl bir katkı sağladı? 

G. Etkinlik yoluyla edinmiş olduğunuz bilgileri özetle kaydediniz.  

H. Daha verimli etkinlikler için önerileriniz nelerdir? 

 

 

ETKİNLİK 4 

A. Etkinliğin ve katılımcının/katılımcıların adı nedir? 

B. Etkinliğin amacı/amaçları nedir/nelerdir? 

C. Etkinlik kapsamında neler yapılmıştır? (Sözlü sunum, powerpoint, müzik dinletisi, video 

gösterisi vb.) 

D. Etkinlik kaç kişi ile gerçekleştirilmiştir? 

E. Etkinliğin başarıya ulaştığını düşünüyor musunuz? Neden? (Ya da tersi) 

F. Etkinlik sizce üniversite kültürü edinme sürecinize nasıl bir katkı sağladı? 

G. Etkinlik yoluyla edinmiş olduğunuz bilgileri özetle kaydediniz.  

H. Daha verimli etkinlikler için önerileriniz nelerdir? 

 

 

ETKİNLİK 5 

A. Etkinliğin ve katılımcının/katılımcıların adı nedir? 

B. Etkinliğin amacı/amaçları nedir/nelerdir? 

C. Etkinlik kapsamında neler yapılmıştır? (Sözlü sunum, powerpoint, müzik dinletisi, video 

gösterisi vb.) 

D. Etkinlik kaç kişi ile gerçekleştirilmiştir? 

E. Etkinliğin başarıya ulaştığını düşünüyor musunuz? Neden? (Ya da tersi) 

F. Etkinlik sizce üniversite kültürü edinme sürecinize nasıl bir katkı sağladı? 

G. Etkinlik yoluyla edinmiş olduğunuz bilgileri özetle kaydediniz.  

H. Daha verimli etkinlikler için önerileriniz nelerdir? 

 


