Шановні працівники, колеги!
Просимо прийняти участь у соціологічному дослідженні, спрямованому на
виявлення проблемних питань у взаємовідносинах в колективі. Опитування
анонімне, тому сподіваємось на максимальну відвертість.
Підкресліть, будь ласка, або проставте позначку біля наявних відповідей саме
ту, яка відповідає вашому погляду, або висловіть свою власну думку у спеціально
відведених рядках
1. Чи подобається Вам працювати в ХАІ?
так
ні
інше___________________________________________________________
2. Якщо не подобається, то з яких причин (можна обрати кілька
варіантів відповідей)?
не вдало обрав(ла) професію
не досконала навчально-матеріальна база
низький розмір заробітної плати
нестача сучасної навчально-методичної літератури
складні умови праці
інші____________________________________________________________
3. Чи дотримуються антикорупційного законодавства та професійної
етики посадові особи (керівники) університету (факультету, кафедри, відділу)?
так
ні
інше____________________________________________________________
4. Як Ви можете оцінити рівень корупції в університеті ?
високий
середній
низький
відсутній
інше ___________________________________________________________
5. Навіть, якщо Ви особисто не стикалися з проблемою, скажіть, будь
ласка, на Вашу думку, хто з посадових осіб та працівників університету
найбільш корумповані?
керівники університету (факультету, кафедри)
професорсько-викладацький склад
інші посадові особи
6. Чи впливає корупція вплив на взаємовідносини у колективі?
так
ні
незначний вплив
інше______________________________________________________________

7. Чи впливає корупція на Ваше особисте життя?
так
ні
оказує незначний вплив
інше_____________________________________________________________
8. Чи доводилося Вам протягом останнього року потрапляти в
корупційну ситуацію незалежно від того, пропонували Вам або давали Ви
неправомірну вигоду?
так
ні
інше_____________________________________________________________
9. Чи повідомили Ви про факти корупції (про вимагання, неправомірну
вигоду тощо)?
так. по телефону довіри
так, направив(ла) анонімний лист (у який орган)
так, звернувся(лась) до керівництва підрозділу, в якій сталася корупційна
ситуація
так, звернувся(лась) до керівництва університету
так, написав(ла)заяву до правоохоронних органів
ні
інше_____________________________________________________________
10. Якщо Ви не повідомили про факти корупції, то вкажіть причину
чому?
вважаю це марним, заходи не будуть прийняті
небезпечно для мене і для моїх близьких
не вважаю за необхідне
важко відповісти
інше_____________________________________________________________
11. Як Ви оцінюєте ступінь захищеності себе від можливого
«адміністративного свавілля» з боку керівництва університету (факультету,
кафедри, відділу)?
абсолютно захищений(а)
захищений(а) в деякій мірі
не захищений(а)
Дякуємо за співробітництво!
Примітка: зазначену анкету необхідно роздрукувати та після заповнення
передати (надіслати) у будь-який зручний для Вас спосіб (електронною або
звичайною поштою через Скриньку довіри у фойє головного корпусу) до
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції університету
(ауд. 131-А г/к)

