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ECZAKDER 

EKİP ÜYELERİNİN BİRBİRİNİ DEĞERLENDİRME FORMU 

(DİZE/ADİZE D-FORM 8) 

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, sürekli gelişimini sağlamak 

amacıyla, değerlendirme ekibinin birbirini değerlendirmesini ve geri bildirimde bulunmalarını teşvik 

eder. Değerlendirme ekibinin (DİZE/ADİZE) başkanı ve tüm üyeleri birbirleri için birer form 

doldurulmalıdır. Formda yer alan ifadelere katılım derecenizi uygun rakamla belirtmeniz 

beklenmektedir. Katılımınız ve içten yanıtlarınız için teşekkür ederiz. 

 

Geri Bildirimde Bulunan Kişinin Adı ve Soyadı/ Görevi: 

 

Geri bildirime konu olan DİZE/ADİZE ekibinin, değerlendirme yaptığı Fakültenin 

Bulunduğu Üniversitenin Adı: 

 

 

Değerlendirilen Fakültenin Adı: 

 

 

DİZE/ADİZE Üyesinin Adı ve Soyadı; 

 

 

 

Ziyaret Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 
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NOT: 5:Kesinlikle katılıyorum;4:Katılıyorum; 3:Kararsızım; 2: Katılmıyorum; 1:Kesinlikle 

katılmıyorum 

(*) İşaretli sorular sadece başkan için diğer üyeler tarafından değerlendirilmelidir. 

 

 
Değerlendirme 

puanı 

Değerlendirme ekibi üyesi, ziyaret süresince tarafsız ve adil hareket 

etmiştir. 

 

Değerlendirme ekibi üyesi, ziyaret süresince “ECZAKDER 

Değerlendiricisi” kimliğini korumuştur. 

 

Değerlendirme ekibi üyesi, nezaket kurallarına uygun davranmıştır. 
 

Değerlendirme ekibi üyesi, Fakülte hakkında yeterli bilgiye sahiptir 
 

Değerlendirme ekibi üyesi, Fakültenin ÖDR/ÖDAR’ı hakkında yeterli 

bilgiye sahiptir. 

 

Değerlendirme ekibi üyesi, ziyaret öncesi ilgili formları hazırlamıştır. 
 

Değerlendirme ekibi üyesi değerlendirme süreci ile ilgili yetkinliğe 

sahiptir.  

 

Değerlendirme ekibi üyesince sorulan sorular anlaşılır ve durumu 

anlamaya yöneliktir. 

 

Değerlendirme ekibi üyesi ziyaret sürecinde olumlu ve yapıcı bir tutum 

sergilemiştir.  

 

Değerlendirme ekibi üyesi diğer üyelerle uyum içinde çalışmıştır. 
 

Değerlendirme ekibi üyesi, zamanlama açısından ziyaret programına 

uygun çalışmıştır. 
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İlerideki değerlendirmelerde yine aynı değerlendirme ekibi 

başkanı/üyeleri ile çalışmayı isterim. 

 

*Değerlendirme ekibi başkanı, ziyaret öncesi ve ziyaret süresince Fakülte 

yönetimi ile uygun bir programlama gerçekleştirmiştir. 

 

*Değerlendirme ekibi başkanı, zamanı ziyaret programına uygun 

yönetmiştir. 

 

*Değerlendirme ekibi başkanı tüm ekip üyelerinin katkılarını teşvik 

etmiştir. 

 

*Değerlendirme ekibi başkanı toplantıları açarken tanıtım, amacın 

açıklanması, yaklaşım ve süre yönetimi açıklamalarını katılımcılarla 

paylaşmıştır. 

 

*Değerlendirme ekibi başkanı liderlik ve yön göstericilik vasıflarını 

sergilemiştir. 

 

Değerlendirme ekibi üyeleri ve başkanı hakkındaki (varsa) diğer görüşlerinizi lütfen yazınız. 

 

 

 

 

 


