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Eğitime Başlama Tarihi 19/11/2014 Eğitim Süresi 3 GÜN Eğitim Kodu  

Eğitim Yeri BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ 

Eğitimi Veren Kurum DÜNYA KALİTE DERNEĞİ 

Eğitimin Konusu ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, DOKÜMANTASYON VE İÇ DENETİMCİ 

Katılımcı Adı Soyadı  Görevi  

Bu alandaki eğitim programı değerlendirmesi, katılımcı tarafından doldurulacaktır: 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum 1 2 3 4 5 

Eğitim programında yer alan konular, bu alandaki ihtiyaçlarınızı karşılamıştır      

Eğitim programı beklentilerinize cevap vermiştir      

Eğitim programı sizce tam olarak anlaşılmıştır      

Eğitimde ele alınan konular iş yeriniz ve/veya işiniz ile ilgilidir      

Eğitim programında kullanılan yöntem ve teknikler yeterlidir      

Eğitim programında kullanılan materyal (doküman, vb.), araç ve gereçler etkin ve yeterlidir      

Eğitim programının sunulduğu yer ve mekân uygun ve yeterlidir      

Eğitim programının zamanı uygundur      

Eğitim programının süresi yeterlidir      

Eğitim programına kendi isteğimle ve gönüllü olarak katıldım      

Eğitim programını sunan eğitmen yeterlidir      

1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4:Yüksek, 5: Çok Yüksek 1 2 3 4 5 

Eğitim programının mesleki bilgi ve becerinize katkısı      

Eğitim programında elde ettiğiniz bilgi ve becerilerin iş yerinde/işinizde uygulanabilirlik derecesi      

İhtiyaç duyduğunuz diğer eğitim programları ve/veya konuları nelerdir? 

Eğitim programında gördüğünüz eksiklikler nelerdir?      

Eğitim programında hangi konular sizin için çok yararlı olmuştur? 

Duygu ve Düşünceleriniz (Açıklayınız): 

Bu alandaki eğitim programı değerlendirmesi, katılımcının birim amiri tarafından doldurulacaktır: 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: K. Katılıyorum 1 2 3 4 5 

Eğitim programına katılımcının eğitim programına gösterdiği tepki çok olumlu      

Eğitim programı, birimde iş kalitesinin önemli ölçüde artmasına yardımcı oldu      

Eğitim programı, birimde verimliliğin önemli ölçüde artmasına yardımcı oldu      

Eğitim programı sonunda, katılımcının işe bağlılığında bir artış sağlanmıştır      

Eğitim programı sonunda, katılımcıda sorumluluk alma ve işi sahiplenme bilincinde artış sağlanmıştır      

Eğitim programı sonunda, birimde yapılan öneri sayısında bir artış sağlanmıştır      

Eğitim programı sonunda, katılımcının iletişim yetisinde bir artış sağlanmıştır      

Eğitim programı sonunda, katılımcının motivasyonunda bir artış sağlanmıştır      

Eğitim programı sonunda, birimdeki değişimler ve iyileşmelerde artış sağlanmıştır      

Eğitim programı sonunda, birimde karşılaşılan uygunsuzluklarda bir azalma sağlanmıştır      

Eğitim programı sonunda, birimde Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerde bir artış sağlanmıştır      

Genel anlamda, alınan eğitim programını çok faydalı ve uygulanabilir buluyorum      

Alınan eğitim programı firmanın / birimin hedeflerine ulaşmasına çok yardımcı oldu      

1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Ortada, 4:Yüksek, 5: Çok Yüksek 1 2 3 4 5 

Eğitim programı sonunda, katılımcıda meydana gelen tutum değişikliği, bilgi ve beceri artış derecesi      

Eğitim sonunda, katılımcılarda meydana gelen olumlu davranış/tutum değişikliği artış derecesi      

Duygu ve Düşünceleriniz (Açıklayınız): 

 


