PUANLAMA SİSTEMİ
Anke%miz 14 sorudan ve 6 kısımdan oluşmaktadır. BİRİNCİ KISIM anket bilgilerinin seç%ğiniz
staj programı ve büronun sıralamasına dahil olmasını sağlar. İKİNCİ KISIM’da girdiğiniz
bilgiler büro sıralamasında FİNANSAL DESTEK kısmının 5 üzerinden puanının
hesaplanmasında kullanılır ve daha sonra bu puan büronun toplam puanına eklenir. ÜÇÜNCÜ
KISIM’da girdiğiniz bilgilerin puan değeri yoktur, sadece veri olarak ÇALIŞMA YOĞUNLUĞU
kısmının içeriğini belirler. DÖRDÜNCÜ KISIM’da girdiğiniz bilgiler STAJDAN ALINAN VERİM
kısmının 5 üzerinden puanının hesaplanmasında kullanılır ve daha sonra bu puan büronun
toplam puanına eklenir. BEŞİNCİ KISIM’da girdiğiniz bilgiler SOSYAL ORTAM kısmının 5
üzerinden puanının hesaplanmasında kullanılır ve daha sonra bu puan büronun toplam
puanına eklenir. Büro sıralamasındaki toplam puan FİNANSAL DESTEK, STAJDAN ALINAN
VERİM VE SOSYAL ORTAM puanlarının toplamı üzerinden hesaplanır. Anke^eki ALTINCI
KISIM’da kişilerin yorumlarını ve diğer bilgilerini girebilecekleri alan bulunmaktadır. Bu kısmın
puan hesabına etkisi yoktur.
Sorularda verilen cevapların puan değerleri aşağıda açıklandığı gibi hesaplanmaktadır:
BİRİNCİ KISIM
SORU 1 – Hangi staj programını tamamladığınızı seçiniz:
AÇIKLAMA: burada yap`ğınız seçim sonradan cevaplayacağınız soruların hangi büro
sıralamasına dahil edileceğini belirlemektedir.
-

Yaz/kış stajyer programı

-

Yasal Staj

SORU 2 – Staj yap>ğınız büronun adı nedir?
AÇIKLAMA: burada hangi büroda staj yap`ğınızı seçerek puanlarınızın hangi büronun büro
puan sıralamasının hesaplanmasında kullanılacağını belirleyebilirsiniz.
SORU 3 – Staj yaparken hangi alanlarda iş yapma Drsa> buldunuz:
AÇIKLAMA: burada yap`ğınız işaretleme puan hesabına dahil edilmemektedir. Sadece ileride
büroların proﬁllerinin oluşturulabilmesi için bilgi olarak depolanmaktadır.
İKİNCİ KISIM: FİNANSAL DESTEK
Bu kısım 3 sorudan oluşmaktadır. Her sorudan alınan puanların ortalaması alınarak 5
üzerinden bir puan belirlenmekte ve büro sıralamasında FİNANSAL DESTEK kısmı puanının
hesabında kullanılmaktadır. Her cevabın kaç puana tekabül edği aşağıda açıklandığı gibidir.
SORU 4 – HaEalık aldığınız ücret ne kadardı?
-

0-100 – 1 puan

-

100-400 – 3 puan

-

400+ - 5 puan

SORU 5 – Yemek masraﬂarı karşılandı mı?
-

Hayır – 1 puan

-

Bir kısmı karşılandı – 3 puan

-

Evet – 5 puan

SORU 6 – Ulaşım masraﬂarı karşılandı mı?
-

Hayır – 1 puan

-

Bir kısmı karşılandı – 3 puan

-

Evet – 5 puan

ÜÇÜNCÜ KISIM: ÇALIŞMA YOĞUNLUĞU
Bu kısım tek sorudan oluşmaktadır ve puanlamaya dahil değildir. Burada verilen cevapların
ortalaması sadece büro sıralaması tablosuna veri olarak girilir ve büro sıralama puanı içinde
yer almaz.
SORU 7 – Çalışma saatleri:
-

8 saaTn al>nda

-

8 saat

-

8-10 saat

-

10 saaTn üzerinde

DÖRDÜNCÜ KISIM: STAJDAN ALINAN VERİM
Bu kısım 3 sorudan oluşmaktadır. Her sorudan alınan puanın ortalaması alınarak STAJDAN
ALINAN VERİM kısmının puanının hesaplanmasında kullanılır. Her cevabın tekabül edği puan
aşağıda açıklandığı gibidir.
SORU 8 – İş yoğunluğu sizce mesleği tanımanız için yeterli ve sürdürülebilir bir tempoda
mıydı?
-

Hayır – 1 puan

-

Emin değilim – 3 puan

-

Evet – 5 puan

SORU 9 – Bu avukatlık bürosunda çalışmak hukuki bilgilerinizi gelişTrmenize yardımcı oldu
mu?
-

Hayır – 1 puan

-

Emin değilim – 3 puan

-

Evet – 5 puan

SORU 10 – İş çeşitliliği açısından staj deneyiminiz nasıldı? (Staj deneyiminiz esnasında yerine
geTrdiğiniz görev çeşitlerini işaretleyiniz. Birden fazla işaretlemeniz mümkündür.)
AÇIKLAMA: bu soruda işaretlediğiniz her şık 1 puan değerindedir. 3 şık işaretlemeniz
durumunda bu sorudan 3 puan alınmış olacak`r.
-

Dilekçe hazırlamak – 1 puan

-

Çeviri yapmak – 1 puan

-

Araş>rma – 1 puan

-

Noter/Adliye/Resmi makamlardan belge almak – 1 puan

-

Belge Düzenleme – 1 puan

BEŞİNCİ KISIM: SOSYAL ORTAM
Bu kısım 4 sorudan oluşmaktadır. Her sorudan alınan puanların ortalaması hesaplanarak
büro sıralamasındaki SOSYAL ORTAM kısmının puanı 5 üzerinden oluşturulur. Her cevabın
tekabül edği puan aşağıdaki gibidir.
SORU 11 – Stajyer olarak sizin büroya alışabilmeniz için yapılan çalışmaları nasıl
değerlendirirsiniz? (mentor atanması, büroda işe başlamadan önce bilgilendirici e-posta
a>lması, bürodaki kişilerin tanı>lması, partnerlerle tanışma...vb.)
-

Çok iyi – 5 puan

-

İyi – 4 puan

-

Orta – 3 puan

-

Kötü – 2 puan

-

Çok kötü – 1 puan

SORU 12 – Çalışma ortamınızı huzur ve aldığınız destek bakımından nasıl değerlendirirsiniz?
-

Çok iyi – 5 puan

-

İyi – 4 puan

-

Orta – 3 puan

-

Kötü – 2 puan

-

Çok kötü – 1 puan

SORU 13 – Oﬁs içerisinde avukatlarla ilişkileriniz nasıldı? (Sizin ﬁkirlerinize verilen değer,
sizinle konuşulurken kullanılan dil ve sorduğunuz sorulara aldığınız cevaplar açısından bir
değerlendirme yapınız.)

-

Çok iyi – 5 puan

-

İyi – 4 puan

-

Orta – 3 puan

-

Kötü – 2 puan

-

Çok kötü – 1 puan

SORU 14 – Diğer stajyerlerle ilişkiniz nasıldı? (staj programındaki diğer kişilerle olan ilişki,
kişilerin birbirlerine verdiği destek, yardımlaşma ve sosyalleşme açısından bir değerlendirme
yapınız.
-

Çok iyi – 5 puan

-

İyi – 4 puan

-

Orta – 3 puan

-

Kötü – 2 puan

-

Çok kötü – 1 puan

ALTINCI KISIM: YORUMLAR VE DİĞER BİLGİLER
Bu kısımda sorulara verdiğiniz cevaplar dışında paylaşmak istediğiniz başka bir şey varsa
yorum yaparak bize ve diğer site kullanıcılarına iletebilirsiniz. Yorumunuz sitenin YORUMLAR
kısmında yayımlanır. Yorum yapan kişinin bilgileri yorum yayımlandığında gözükmeyecek%r.
Hakaret içeren yorumlar yayımlanmayacak`r. Yorumun içinde isim, soy isim, mahlas
bulunması durumunda bunlar sansürlenecek%r.
Buraya girdiğiniz isim, soy isim ve e-mail bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılmamak üzere
depolanacak`r. Bu bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun standartlarına uygun
olarak saklanır. Eğer sonraki çalışmalarımızdan haberdar olmak isterseniz anke%n en al`nda
belir%len kutucuğa `klayabilirsiniz.

