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SİİRT ÜNİVERSİTESİ SANAYİ ANKETİ
1) Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda bilginiz var mı?

Çok Az

Yok

Biraz

Var

2) Ülkemizdeki Üniversite-Sanayi İşbirliğinin hangi aşamada olduğunu düşünüyorsunuz?
a) Henüz
başlatılamadı

b) Başlangıç
aşamasında

c)İstenilen
seviyede

d)İleri
seviyede

3) Üniversitenin aşağıdaki hangi konularda size yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz? Önem sırasına göre 1-3 arasında değerlendirme
yapınız.
a) ……. Yeni ürün geliştirilmesi
b) ……. Ürün kalite ve standartlarının iyileştirilmesi
c) ……. Üretim prosesinin iyileştirilmesi
d) ……. İl dışından sağlanan hizmetlerin temini
e) ……. Nitelikli eleman
4) Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması için neler yapılabilir? Önem sırasına göre 1-3 arasında değerlendirme yapınız.
a) ......Sanayi, yeniliklere açık hale getirilmelidir
b) ......Sanayiye rekabetçi, yenilikçi bir yapı kazandırılmalıdır
c) ......Üniversite hocaları endüstriyel uygulamalar konusunda bilgilendirilmelidir
d) ......İletişim olanakları arttırılmalıdır
e) ......Güven sağlanmalı
5. Üniversitemizin bünyesinde gerçekleştirilmesini düşündüğünüz ne gibi hizmet/hizmetler olabilir?
Hayır
Lütfen açıklayınız: …..

Evet

6) Üretimi kendi markanız altında mı yapıyorsunuz?
Hayır

Evet
7) Kalite belgeniz var mı?
a)

ISO-9001

b)

ISO 14001

c)

TSE

d)

Diğer:

e)

Yok

8) Sektördeki en önemli problem/problemler nelerdir?
a) ……. Kalite
b) ……. Üretim
c) ……. Paketleme
d) ……. Pazarlama
e) ……. Finansman (Para Dönüşü v.b.)
f) ……. Fason üretim
g)…… diğer
9) Sektörünüzün gelecekteki durumu ile ilgili öngörünüz nedir?
b) Mevcut durum devam
edecek
10) Üniversitenin sanayiye yönelik bilgilendirme çalışmalarından memnuniyet dereceniz?
a) Daha iyi olacak

a) Çok memnunum

b) Memnunum

c)Memnun
değilim

c)Daha kötü
olacak
d)Karasızım

11) Üniversitenin Siirt’in kalkınmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarından memnuniyet dereceniz?
a) Çok memnunum

b) Memnunum

c)Memnun
değilim

d)Karasızım
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Üniversitenin İmkan ve Potansiyeline Yönelik Görüşler
Katılıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Üniversiteler sadece teorik değil pratik çalışmalar de
yapmaktadır.
Sorunlar üniversiteye aktarıldığında engellerle karşılanmaz.

Üniversitede sanayinin sorunlarına çözüm üretecek uzmanlar
vardır.
Üniversitede sanayinin sorunlarını çözecek kadar araç-gereç
vardır.
Üniversite sanayinin ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman
yetiştirmektedir.
Üniversite araştırma imkanlarını sanayiye sürekli duyurur.

Üniversitede yapılan araştırmalar sanayinin sorunlarına
yöneliktir.
Üniversite ile sanayi arasında karşılıklı yapıcı yaklaşım,güven ve
saygı vardır.

12)Genel olarak Siirt Üniversitesi’nden beklentileriniz nelerdir?
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