İTÜ EHMB BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin adı ve soyadı
Danışman adı ve soyadı
Jüri üyesinin adı ve soyadı

:
:
:

Tarih:
Jüri üyesinin imzası:

Bitirme çalışmasında herhangi bir kaynaktan bire bir aynı olan kısımlar %20’den fazla mı?
□ Evet (FF) (Final notu FF olarak belirlendiğinden formun devamının doldurulması gerekmemektedir.)
□ Hayır

Bitirme çalışmasını yazma becerisinin değerlendirilmesi
1. Bitirme çalışmasının özet, giriş, ana bölümleri, sonucu ve kaynakları var mı ve yazım kılavuzuna uygun hazırlanmış mı?
(İngilizce alınmış ise İngilizce, yazı karakteri, sayfa numaralandırma v.s.)
□ Evet [3 puan]
□ Bazıları yok [2 puan] □ Çoğu yok [0 puan]
Puan
2.

3.

4.

5.

Tüm şekillerde şekil alt yazısı ve tüm tablolarda üst başlık var mı; bütün şekil ve tablolar açık ve anlaşılır mı ?
□ Evet [3 puan]
□ Bazıları yok [2 puan] □ Çoğu yok [0 puan]

Puan

Bütün şekillere metinde referans verilmiş ve bütün denklemler numaralanmış mı?
□ Evet [3 puan]
□ Bazıları yok [2 puan] □ Çoğu yok [0 puan]

Puan

Metinde tüm referanslara atıfta bulunulmuş mu?
□ Evet [3 puan]
□ Bazılarına bulunulmamış [2 puan] □ Çoğuna bulunulmamış [0 puan]

Puan

Metnin anlatım seviyesi nasıl?
□ İyi yazılmış. [8 puan]
□ Yazımda bazı hatalar var. [6 puan]
□ Yazım özensiz. [3 puan]
□ Çok hatalı. [0 puan]

Puan

TOPLAM

/20

Puan

Bitirme çalışmasını sunum becerisinin değerlendirilmesi
6.

Sunum bitirme çalışmasına kaydolunan dildeki terimler kullanılarak anlaşılır şekilde yapıldı mı (İngilizce veya Türkçe)?
□ Evet [5 puan] □ Hayır [0 puan]
Puan

7.

Sunan zamanı iyi kullandı mı (15 ±5 dakika)?
□ Evet [5 puan] □ 20-25 dakika arasında [3 puan] □ 25 dakikanın üstünde [0 puan]

Puan

Sunumun genel organizasyonu?
□ İyi organizasyon ve sunum. [10 puan]
□ Ortalama organizasyon ve sunum. [5 puan]
□ Kötü organizasyon ve sunum. [0 puan]

Puan

Soruların yanıtlanması?
□ Tüm sorular doğru olarak yanıtlandı. [10 puan]
□ Birkaç soruya doğru yanıt verilmedi. [5 puan]
□ Çoğu soruya doğru yanıt verilmedi. [0 puan]

Puan

8.

9.

TOPLAM

/30

Puan
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İTÜ EHMB BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU
Bitirme çalışmasının bilimsel içeriğinin ve mühendislik becerisini geliştirmeye katkısının değerlendirilmesi
Bitirme çalışması yalnızca varolan literatürün taranması şeklinde gerçeklenmiştir. Herhangi bir yazılım/donanım
gerçeklemesi ya da teorik/benzetim analizi içermemektedir.
□ Evet ( Bu bölüme sıfır puan verildiği için 10-13 numaralı soruları yanıtlamayacaksınız.)
□ Hayır (10-13 numaralı soruları yanıtlayınız.)

TOPLAM -00- (Sıfır) Puan

10. Çalışma aşağıdakilerden en az birini içermekte mi?
Bir sistemin tasarlanması, donanımının ve/veya yazılımının gerçeklenmesi.
Bir konunun kuramsal olarak incelenmesi ve hedeflenen sonucun elde edilmesi.
□ Evet [10 puan]
□ Hayır [0 puan]

Puan

11. Öğrenci bitirme çalışmasında kullandığı temel kavramlarda yetkin mi?
□ Evet [10 puan]
□ Kısmen [5 puan]
□ Hayır [0 puan]

Puan

12. Elde edilen sonuçlar doğru olarak yorumlanmış mı?
□ Evet [10 puan]
□ Kısmen [5 puan]

□ Hayır [0 puan]

Puan

13. Bitirme çalışmasında hedeflenen sonuca ulaşılmış mı?
□ Evet [20 puan]
□ Kısmen [10 puan]

□ Hayır [0 puan]

Puan
TOPLAM

/50

Puan

Bitirme Ödevi Danışmanının değerlendirmesi (Sadece öğrencinin danışmanı tarafından doldurulacaktır):
Bitirme ödevi sırasında istenilen sonuçların elde edilmesini engelleyen aksaklıklar olduysa bunların geçerli sebepleri var mı?
□ Evet
□ Hayır

TOPLAM
TOPLAM

GENEL TOPLAM

5
Puan
-00- (Sıfır) Puan

Puan
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