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Tanıtım bilgileri: Hangi üniversitede ve hangi özellikleri (okumakta oldukları bölümler/branşları) taşıyan
öğrencilerle görüşme yapıldığı açıkça yazılacaktır.
(Tanışma: Geldikleri için teşekkür, hangi kurumdan geldik, kimiz, ne yapmak istiyoruz sorularına yanıt olacak
şekilde açıklama yapılacak ve görüşmenin yaklaşık süresi hakkında bilgi verilecektir.)
Görüşmenin yapıldığı yer (Hangi kantin? Kimin evi? vb. gibi.):
Görüşmenin teybe kaydedilmesini uygun buluyorlar mı? 1. Uygun 2. Uygun değil.
Görüşmenin tarihi:

Görüşmenin saati ve süresi:

Görüşmeyi yapan ekip üyeleri: Görüşmeyi yürüten (Moderatör):
Gözlemci(ler):
Aşağıdaki tabloda yer alan sırayla, moderatör ve gözlemci kendilerini tanıtacaklar ve aynı sıra ile her bir
katılımcının da kendisini tanıtmaları istenecektir.
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Oturma düzeni:
Görüşülecek konu başlıkları (ve deşme soruları)
I.

BÖLÜM: ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİLERİ
Kavram olarak nasıl açıklıyorlar? Üniversitenin fonksiyonları, vb gibi.
“İyi üniversite” ne demek? Hangi özellikleri taşımalı? Neden?
i. Öğretim kadrosu?
ii. Kampüs?
iii. Başka?
-

Toplumda “üniversiteli”ye nasıl bakılıyor? Neden?

-

Siz kendiniz “üniversiteli”ye nasıl bakıyorsunuz?

ÖNEMLİ NOT: Bu form görüşmeler sırasında akışı sağlamak üzere kullanılacaktır.
Herkes adını söylemek zorunda değildir. Kendisine herhangi başka bir isimle hitap edilmesini isteyebilir.
3 Özellikle farklı cinslerden oluşan bir grup ise işaretlenecektir.
1
2

-

Farklı üniversite öğrencilerinde farklılık var mı? Nasıl? Neden böyle düşünüyorsunuz?

II.

BÖLÜM: TÜRKİYEDEKİ ÜNİVERSİTELER
En çok hangileri biliniyor? Neden onlar? Özellikleri neler? Neden en çok onlar biliniyor?
(Devlet ve vakıf üniversiteleri ayrı ayrı sorulmalıdır.)

III.

BÖLÜM: İSTANBULDAKİ ÜNİVERSİTELER
En çok hangileri biliniyor? Neden onlar? Özellikleri neler? Neden en çok onlar biliniyor?
(Devlet ve vakıf üniversiteleri ayrı ayrı sorulmalıdır.)

IV.

BÖLÜM: KENDİ BULUNDUĞU ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ İMAJ
Kendi üniversitesini kendisi nasıl anlatır? Neden böyle düşünüyor?
-

Kendi üniversitesini, üniversitenin dışındakilerin nasıl gördüğünü düşünüyor? Neden
böyle düşünüyor? Dışarıdan nasıl algılanıyor?

Maltepe Üniversitesi öğrencileri ile yapılıyorsa, görüşme burada kesilecektir.
BÖLÜM: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ İMAJ
Maltepe Üniversitesini tanıyor mu? Hangi yönleri ile tanıyor? Neden böyle düşünüyor?

V.

-

IV.

Maltepe Üniversitesinin başkalarınca, dışarıdan nasıl algılandığını düşünüyor? Neden?

Bu konularda bizimle paylaşmak istediğiniz başka şey var mı? Lütfen söyleyin.

TEŞEKKÜR VE AYRILMA

