
BILKENT UNIVERSITY FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 

SUMMER PRACTICE EVALUATION FORM FOR SUPERVISORS  

 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ  

YÖNETİCİ YAZ STAJI DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Please evaluate the performance of the Bilkent FBA student who completed his/her summer practice at your institution based on the criteria listed below.  
Kurumunuzda stajını tamamlayan ve aşağıda adı verilen Bilkent İşletme Fakültesi öğrencisini lütfen aşağıdaki kriterler açısından değerlendiriniz.  

Name of the student / Öğrencinin adı : ___________________________________ 
 

Excellent 
Mükemmel 

Good 
İyi 

Satisfactory 
Orta 

Poor 
Kötü 

Very Poor 
Çok kötü 

How would you rate the ability of the intern  to apply his/her business knowledge and skills in this summer 
practice?   
Stajyer öğrencinin işletme bilgi ve becerilerini staj esnasında kullanma kabiliyetini nasıl değerlendirirsiniz?  

     

How would you rate the ability of  the intern to apply his/her computer skills in this summer practice?  
Stajyer öğrencinin bilgisayar becerilerini staj esnasında kullanma kabiliyetini nasıl  değerlendirirsiniz? 

     

How would you rate the willingness and the effort of the intern to improve his/her knowledge and skills? 
Stajyer öğrencinin kendini geliştirme konusundaki isteklilik ve çabasını nasıl değerlendirirsiniz?  

     

How would you rate his/her ability to function in teamwork? 
Stajyer öğrencinin ekip içerisinde çalışabilme becerilerini nasıl değerlendirirsiniz? 

     

How would you rate the ability of the intern to function/behave in a professional business environment? 
Stajyer öğrencinin profesyonel iş ortamındaki davranışlarını nasıl değerlendirirsiniz? 

     

How would you rate his/her oral communication skills?  
Stajyer öğrencinin sözlü iletişim becerilerini nasıl değerlendirirsiniz? 

     

How would you rate his/her written communication skills?  

Stajyer öğrencinin yazılı iletişim becerilerini nasıl değerlendirirsiniz? 

     

How would you rate his/her ability to apply new tools and technologies?   
Stajyer öğrencinin yeni araç ve teknolojleri kullanma becerisini nasıl değerlendirirsiniz? 
 

     



Evaluating Manager / Değerlendirmeyi Yapan Yöneticinin 

Name / Adı ve Soyadı  : 

Department / Birimi  : 

Title / Ünvanı   : 

Signature / İmzası  :         Company Stamp / Kurum Kaşesi  

Please insert this evaluation in a sealed and signed envelope, and return it back to our student / Lütfen bu değerlendirmeyi kapalı ve imzalı/kaşeli bir zarf içinde öğrencimize teslim ediniz 

 
 

Excellent 
Mükemmel 

Good 
İyi 

Satisfactory 
Orta 

Poor 
Kötü 

Very Poor 
Çok kötü 

How would you rate his/her ability to apply new tools and technologies?   
Stajyer öğrencinin yeni araç ve teknolojleri kullanma becerisini nasıl değerlendirirsiniz? 
 

     

How would you rate his/her ability to collect, analyze, and interpret data?  
Stajyer öğrencinin veri toplama, analiz etme ve  yorumlama becerisini nasıl değerlendirirsiniz? 

     

How would you rate his/her ability to demonstrate knowledge of  contemporary issues related with 
business administration in general?  
Stajyer öğrencinin genel olarak işletme yönetimi ile ilgili güncel konulardaki bilgisini gösterme kabiliyetini 
nasıl  değerlendirirsiniz? 

     

How would you rate his/her contributions to the company/department?  
Stajyer öğrencinin şirkete/departmana yaptığı katkıyı nasıl değerlendirirsiniz? 
 

     

If you think that he/she contributed to the company/department, please describe in what ways he/she contributed? 
Stajyer öğrencinin şirkete/departmana katkıda bulunduğunu düşünüyorsanız, lütfen ne açıdan katkı yaptığını açıklayınız. 
 
 
 
 
 
 
 

 


