EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ
T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI:
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ
Aralık 2010
Maltepe Üniversitesi’nin değerli akademik personeli,
Yükseköğretim Kurumu’nca yayınlanan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde üniversitemizde çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır.
Elinizdeki form, anılan bu çalışmaların bir parçasıdır ve üniversitemizin gelişmesine sizlerin katkıda bulunmanız için hazırlanmıştır. Lütfen hiçbir şekilde, kimliğinizi belirtecek bir
ifade kullanmayınız. Bizim için önemli olan sizlerin görüşlerini anonim olarak öğrenmektir. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimiz ve saygılarımızla.
Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğü
KİŞİSEL BİLGİLER:
Çalıştığınız Fakülte/Yüksekokul/Enstitü: ………………………………………………. ( ) Belirtmek istemiyorum.
Unvanınız: ( ) Prof. Dr. veya Doç. Dr. ( ) Yar. Doç. Dr. ( ) Öğretim görevlisi ( ) Araştırma görevlisi ( ) Okutman ( ) Belirtmek istemiyorum.
Cinsiyetiniz: ( ) Kadın ( ) Erkek ( ) Belirtmek istemiyorum.
Yaşınız: ( ) 29 ve altı

( ) 30-39

( ) 40-49

( ) 50-59

( ) 60 ve üzeri

Kaç yıldır Maltepe Üniversitesi’nde çalışıyorsunuz? ……. (Yıl ya da ay olarak ve belirterek yazınız.)
Toplam olarak kaç yıldır (kıdem) çalışıyorsunuz? ……. (Yıl ya da ay olarak ve belirterek yazınız.)

Bu soru kâğıdı, sizlerin aşağıdaki konuları üniversite ortamında ne denli önemsediğinizi ve bunlardan ne denli memnun olduğunuzu ortaya çıkartmak amacı ile hazırlanmıştır.
Yani, her bir konuyu iki yönünü de dikkate alarak yanıtlamanız beklenmektedir. Lütfen ilgili kutulara çarpı işareti koyarak belirtiniz.
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5. Çok önemli

YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME

1. Hiç önemli
değil
2. Önemli
değil
3. Kararsız,
fikri yok
4. Önemli

KONULAR

Üniversitemizin misyonu (*)
Üniversitemizin vizyonu (**)
Maltepe Üniversitesi’nin kurumsallaşmış bir üniversite olması
Üniversite Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
Fakülte/Yüksekokul Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
Bölüm/ABD Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
Üniversitemizde farklı kademeler arasında sorunların tartışılma olanakları, geribildirim süreçlerinin bulunması
Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması
Fakülte/Yüksekokul Kurulu kararlarının saydam ve açıklanabilir olması
Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarının saydam ve açıklanabilir olması
Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ile ilgili ölçütlerin açık olması
Üniversitemizdeki akademik yükseltme ile ilgili ölçütlerin açık olması
Üniversitemizde akademik kadrolara atanmada mesleki yeterliliğin göz önünde bulundurulması
Üniversitemizde çalışan akademik personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması
Üniversitemiz öğretim elemanlarının görev tanımlarının açıkça yapılması
Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olması
Birimimizdeki akademik kadro sayısının yeterli olması
Üniversitemizdeki idari ve destek personelin sayısının yeterli olması
Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olması
Maltepe Üniversitesi’nin gelişme çabalarının olması

(*) Üniversitemizin misyonu, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmak, nitelikli eleman ve bilim insanı yetiştirmek, Cumhuriyetin temel ilkelerini özümsemiş, Atatürkçü, laik,
demokrasinin tüm kurallarına uyan, aktif, akılcı, düşünen, okuyan, araştıran, üreten, eleştiren ve sorgulayan dünya gençliği ile her alanda yarışabilen çağdaş ve aydın insanları
Türkiye’nin geleceğine hazırlamak, evrensel bilime katkıda bulunmak, ürettiği bilgiyi topluma aktararak paylaşmak ve toplumun aydınlanmasına hizmet etmek olarak
özetlenebilir. Öngörülen temel misyon Üniversitenin araştırma, eğitim ve hizmet işlevlerinde kurallı, kaliteli, katılımlı, yerel ve evrensel ilişkileri ve katkıları ile bir
Üniversiteleşmedir.
(**) Üniversitemizin vizyonu, gelecek yıllar içinde eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde benzerleri ile rekabet edebilen, eğitimde niteliği her şeyin
üstünde tutan, doğal ve toplumsal çevresiyle uyumlu, çağdaş bir dünya üniversitesi olmaktır.
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Programınızdaki öğrenci sayısının programa uygun olması
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere beklenen nitelikli öğrencilerin gelmesi
Programlarınızdaki ders içeriklerini saptama ölçütlerinin uygun olması
Programlarınızdaki ders sayılarını saptama ölçütlerinin uygun olması
Yüksek lisans programlarımızın nitelikli olması
Doktora programlarımızın nitelikli olması
Yüksek lisans programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi
Doktora programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi
Yüksek lisans programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması
Doktora programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması
Yüksek lisans programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının saptanmasıyla ilgili ölçütlerin uygun olması
Doktora programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının saptanmasıyla ilgili ölçütlerin uygun olması
Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik açıdan yeterli olmaları
Üniversitemizde öğretim elemanlarına kendini geliştirme olanaklarının sağlanması
Üniversitemizde öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin iyi düzeyde olması
Üniversitemiz öğretim elemanlarının arasındaki işbirliğinin iyi düzeyde olması
Üniversitemizde her bir öğretim elemanının ders yükünün uygun olması
Üniversitemizde öğrenci işleri ile ilgili hizmetlerin iyi olması
ARAŞTIRMA VE YAYIN
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Üniversitemizde disiplinlerarası çalışmaların yapılması
Üniversitemizde yapılan araştırmaların yayınlanması
Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilme olanağının bulunması
Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanlarının belirlenmiş olması
Üniversitemizde araştırma için yeterli parasal desteğin sağlanması
Üniversitemizde araştırma yapanları ödüllendirici sistemin bulunması
Üniversitemizde araştırma için Internet’ten sağlanan veri tabanlarının yeterli olması
Üniversitemizde araştırma laboratuarlarının yeterli olması
Üniversitemizde araştırma laboratuar teknisyenlerinin yeterli olması
Üniversitemizde araştırma için kitap alımlarının yeterli olması
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Üniversitemizde araştırma için dergi aboneliklerinin yeterli olması
Araştırma için Üniversite dışından ulusal destek alma olanaklarına zemin oluşturulması
Araştırma için Üniversite dışından uluslararası destek alma olanaklarına zemin oluşturulması
Bilimsel Araştırma Projeleri değerlendirme ölçütlerinin yeterli ve uygun olması
Üniversitemizde akademik personelin yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için parasal destek sağlanması
Üniversitemizde akademik personelin yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için parasal destek sağlanması
Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin altyapı açısından yeterli olması
Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin personelinin nitelik açısından yeterli olması
Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin faaliyetleri açısından yeterli olması
Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin altyapı açısından yeterli olması
Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nitelik açısından yeterli olması
Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nicelik açısından yeterli olması
Araştırmalarda destek insan gücü (teknisyen, sekretarya vb. gibi) sağlanmasındaki kolaylıklar/destekler
ALT YAPI HİZMETLERİ
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Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin verdiği sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması
Kampusta ulaşılabilir spor tesislerinin olması
Kampusta ulaşılabilir kültür ve sanat hizmetlerinin olması
Güvenlik hizmetlerinin nitelikli olması
Her akademik personele bir telefon verilmesi
Her akademik personele bir bilgisayar verilmesi
Yazıcıların sayısının yeterli olması
Internet hizmetlerinin yeterli olması
Bilgi-işlem merkezinden verilen hizmetlerin yeterli olması
Kütüphane hizmetlerinin yeterli olması
Akademik personel odalarının nicelik açısından yeterli olması (odabaşına düşen personel açısından)
Akademik personel odalarının ısınma/aydınlatma açısından yeterli olması
Yapım onarım hizmetlerinin yeterli olması
Dersliklerin nicelik açısından yeterli olması (derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından)
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Dersliklerin ısınma açısından yeterli olması
Dersliklerin aydınlatma açısından yeterli olması
Kongre-toplantı salonlarının sayısal açıdan yeterli olması
Kongre-toplantı salonlarının ısınma/aydınlatma açısından yeterli olması
Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olması
Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olması
Kantin hizmetlerinin satılan malların çeşitliliği açısından yeterli olması
Fakülte/yüksekokul/enstitüdeki sekreterlik hizmetlerinin yeterli olması
Üniversite genelinde temizlik hizmetlerinin yeterli olması
Akademik personel için yeterli otopark alanının bulunması
Akademik personel için fotokopi hizmetlerinin yeterli olması
ULAŞIM HİZMETLERİ
Marmara Eğitim Köyü’ne ulaşım
Dragos Yerleşkesi’ne ulaşım
Servislerin zamanında kalkması
Servislerde çalışanların güler yüzle ve iyi hizmet vermesi
Kampus içi ulaşım olanaklarının olması
MALİ OLANAKLAR
Maaşların benim için yeterli olması
Ek ders ücretlerin benim için yeterli olması
Üniversite çalışanlarının çocuklarına Marmara Eğitim Kurumlarınca sağlanan (kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim) eğitim
hizmetlerindeki indirimin yeterli olması
ÜNİVERSİTENİN İLİŞKİLERİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖRE KONUMU
Ülkemizdeki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması
Dünyadaki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan ilişkilerin yeterli olması
Maltepe Üniversitesi’nin Türkiye’deki diğer Üniversiteler içinde saygın bir konumda olması
Maltepe Üniversitesi’nin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmalarını nitelikli biçimde sürdürmesi
Mezunlarla ilişkilerin yeterli olması
Üniversitenin mezunlarımızın çalışma alanlarındaki işverenler ilişkilerinin yeterli olması
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İŞ DOYUMU
Yaptığım çalışmaların sonunda, gerçek bir iş başarma duygusuna ulaşmam
İşimi iyi yapmamın benim için övünç kaynağı olması
İşimi severek yapmış olmam
İşimin, en iyi yapabileceğim şeyleri yapma fırsatı vermesi
İşimin, yaptıklarımın maddi karşılığını almaya olanak tanıması
İşimin, yaptıklarımın manevi karşılığını almaya olanak tanıması
İşimi kaybetme korkusunun olmaması
İşimin bana bağımsız çalışma fırsatı vermesi
Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli hissetmem
Maltepe üniversitesi akademik personeli olmayı önemseme ve bundan dolayı memnuniyet dereceniz

- Üniversitemiz, çalıştığınız birim ya da yaptığınız işle ilgili olarak bizimle paylaşmak istediğiniz sorun(lar) veya bizim aklımıza gelmeyen başka konular varsa, lütfen
bir kâğıda ayrıntılı olarak yazınız ve doldurduğunuz soru kâğıdına zımbalayınız. Tekrar teşekkürler.

