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Yönetim ve Organizasyon
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Kişisel Bilgiler
Görev Yaptığınız Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü:
Bölüm/Program/Anabilim Dalı:
Cinsiyetiniz: ( )Kadın ( )Erkek
Anadolu Üniversitesinde Toplam Çalışma Süreniz:
Yaşınız :
Öğrenim Düzeyiniz: ( )Lisans ( )Y. Lisans ( )Doktora
Unvanınız: ( )Prof. Dr. ( )Prof. ( )Doç. Dr. ( )Doç. ( )Yard. Doç. Dr. ( )Yard. Doç. ( )Öğr. Gör. Dr. ( )Öğr. Gör. ( )Okutman ( )Uzman
( )Araş. Gör. Dr. ( )Araş. Gör.
İdari Göreviniz Var mı?: ( )Evet ( )Hayır
Lisans mezuniyetinizin olduğu üniversite: ( )Anadolu Üniversitesi
( )Diğer

Üniversitenin kurumsallaşma düzeyi
Akademik personelin yönetim tarafından alınan kararlara katılma düzeyi
Yönetim kademeleriyle iletişim
Yönetim kademelerinden geri bildirim alabilme
Üniversitede farklı düşünce ve görüşleri açıklayabilme ortamının uygunluğu
Üniversite kurullarının (Fakülte, Bölüm, Program, Anabilim Dalı, vb.) işleyişi
Kurullarda alınan kararların şeffaf ve hesap vermeye açık olması
İdari görevlere seçilme/atanma ölçütlerinin uygunluğu
Akademik görevlere yükseltilme ölçütlerinin uygunluğu
Akademik atamalarda mesleki yeterliliğin dikkate alınma düzeyi
Akademik personelin kadro ve unvanları arasındaki uyum
İdari personel tarafından yapılan işlerin yetki ve sorumluluklarının dengeli
olması
Çalışılan birimdeki kadronun yeterliliği
İdari destek personelinin sayıca yeterliliği
İdari destek personelinin niteliği

Eğitim-Öğretim

Öğretim elemanlarının işbirliği
Öğretim elemanlarının öğrencilerle iletişim düzeyi
Üniversitenin öğretim elemanlarına yurt dışı hareketlilik programlarına katılma
olanağı sağlama düzeyi
Öğretim elemanlarına kendini geliştirme olanaklarının sağlanma düzeyi
Program/Bölüm/Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının akademik-mesleki
yeterlilikleri
Lisansüstü programlara kaydolan öğrencilerin niteliği
Lisansüstü programların nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilme düzeyi
Lisansüstü programlara öğrenci seçme ölçütlerinin uygunluğu
Önlisans veya lisans programlarındaki öğrenci sayısının programa uygunluğu
Önlisans veya lisans programlarına kaydolan öğrencilerin kontenjan sayıları
Önlisans veya lisans programlarına kaydolan nitelikli öğrenci sayısı
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Yeterli değil
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Araştırma

Desteklenecek araştırma alanlarına öncelik verme düzeyi
Disiplinler arası çalışmaların desteklenme düzeyi
Araştırma projelerinin (BAP) desteklenmesinde dikkate alınan ölçütlerin
yeterliliği
Yayın teşvik sistemi
Araştırmalara mali-parasal desteğin sağlanması
Kütüphanenin her türlü kaynak açısından yeterliliği
Kütüphanenin abonelikleri
Kütüphane veri tabanlarının yeterliliği
Araştırma laboratuvarları
Araştırma için ulusal destek sağlama olanakları
Araştırma için uluslararası destek sağlama olanakları
Yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için gereken parasal destek
Enstitülerin altyapısı ve personeli
Araştırma ekiplerinin oluşturulmasındaki kolaylıklar/destekler
Araştırmalarda destek insan gücü (teknisyen, sekreterya vb.) sağlanmasındaki
kolaylıklar/destekler
Dış kaynaklı projelerin uygulanmasındaki kolaylıklar/destekler
Projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki
kolaylıklar/destekler

Altyapı ve Hizmetler

Spor tesisleri
Kültür ve sanat hizmetleri
Güvenlik hizmetleri
Bilgisayar, yazıcı vb. gibi teçhizat
İnternet hizmetleri
Bilgi işlem hizmetleri
Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri
Hukuk destek hizmetleri
Ofis/büro/odaların fiziki koşulları
Yapım onarım hizmetleri
Dersliklerin fiziksel koşulları
Kongre/toplantı salonlarının fiziksel koşulları
Yemekhane hizmetleri
Kantin hizmetleri
Konukevi hizmetleri
Sekreterlik hizmetleri
Temizlik hizmetleri
Otopark alanları
Fotokopi hizmetleri
Kampüsler arasındaki ulaşım hizmetleri
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Yeterli değil
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Anadolu Üniversitesinin Kurumsal Algısı

Anadolu Üniversitesinin diğer üniversitelerle olan ilişkileri
Anadolu Üniversitesinin sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkileri
Diğer üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi’nin saygınlığı
Anadolu Üniversitesinin kalite güvence geliştirme çabaları
Anadolu Üniversitesinin yenileşme çabaları
Anadolu Üniversitesinin gelişme çabaları
Anadolu Üniversitesinin emekli olan personelle ilişkileri

Anadolu Üniversitesinin Topluma Katkısı

Anadolu Üniversitesinin Eskişehir ekonomisine katkısı
Anadolu Üniversitesinin sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkileri
Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’in kültürel ve sosyal profiline katkısı
Anadolu Üniversitesinin Eskişehir yönetimine katkısı
Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen faaliyetlerin toplumla paylaşımı
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Kişisel Bilgiler
Görev Yaptığınız Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü:
Cinsiyetiniz: ( )Kadın ( )Erkek
Anadolu Üniversitesinde Toplam Çalışma Süreniz:
Yaşınız :
Öğrenim Düzeyiniz: ( )Lise ( )Önlisans ( )Lisans ( )Y. Lisans ( )Doktora

Üniversitenin kurumsallaşma düzeyi
İdari personelin yönetim tarafından alınan kararlara katılma düzeyi
Yönetim kademeleriyle iletişim
Yönetim kademelerinden geri bildirim alabilme
Üniversitede farklı düşünce ve görüşleri açıklayabilme ortamının uygunluğu
İdari görevlere seçilme/atanma ölçütlerinin uygunluğu
İdari atamalarda mesleki yeterliliğin dikkate alınma düzeyi
İdari personelin kadro ve unvanları arasındaki uyum
İdari personel tarafından yapılan işlerin yetki ve sorumluluklarının dengeli olması
İdari destek personelinin sayıca yeterliliği
İdari destek personelinin niteliği

Eğitim ve Kurumsal İlişkiler

İdari personele sunulan kendini geliştirme/hizmet içi eğitim olanakları
İdari personelin üstleriyle/amirleriyle ilişkileri
İdari personel ile öğretim elemanları arasındaki iletişim
İdari personel–öğrenci iletişimi
İdari personel arasındaki işbirliği

Spor tesisleri
Kültür ve sanat hizmetleri
Güvenlik hizmetleri
Bilgisayar, yazıcı vb. gibi teçhizat
İnternet hizmetleri
Bilgi işlem hizmetleri
Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri
Hukuk destek hizmetleri
Ofis/büro/odaların fiziki koşulları
Yapım onarım hizmetleri
Dersliklerin fiziksel koşulları
Kongre/toplantı salonlarının fiziksel koşulları
Yemekhane hizmetleri
Kantin hizmetleri
Konukevi hizmetleri
Sekreterlik hizmetleri
Temizlik hizmetleri
Otopark alanları
Fotokopi hizmetleri
Kampüsler arasındaki ulaşım hizmetleri
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Altyapı ve Hizmetler

