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1.

Mark only one oval.

On Campus / Kampusda

Off Campus / Kampus xaricində

Prefer not to answer / Cavab vermək istəmirəm

2.

Mark only one oval.

Female / Qadın

Male / Kişi

Non-binary / Orta cins

Prefer not to answer / Cavab vermək istəmirəm

3.

Mark only one oval.

White / Ağ

Hispanic or Latino / İspan və ya Latın

Black or African American / Afrikan Amerikalı qara dərili

American Indian or Alaska Native / Amerikan hindu və ya yerli Alaskalı

Asian / Asiyalı

Native Hawaiian or Pacific Islander / Yerlı Havaylı və ya Sakit Okeanlı

Other / Başqa

Sustainability Literacy Assessment / Dayanıqlılıq

Biliklərinin Qiymətləndirilməsi
The survey was designed to solicit feedback from academic, administrative and student staff 
on the implementation of the Sustainable Development Goals at Western Caspian University / 
Sorğu Qərbi Kaspi Universitetində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
akademik, inzibati və tələbə heyətindən rəy almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

* Required

I live / Mən yaşayıram *

What is your gender / Cinsiniz *

What is your ethnicity / Etnik mənsubiyyətiniz nədir *
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4.

Mark only one oval.

Public / İctimai

Private (other-religious) / Özəl (Dini təmayüllü)

Private (non-religious) / (Qeyri-dini təmayüllü)

Home-schooled / Evdə təhsil

5.

Mark only one oval.

Public / İctimai

Private (other-religious) / Özəl (Dini təmayüllü)

Private (non-religious) / (Qeyri-dini təmayüllü)

Home-schooled / Evdə təhsil

6.

Mark only one oval.

Azerbaijan / Azərbaycan

Elsewhere / Başqa yerdə

7.

Mark only one oval.

The Northeast / Şimal-şərq

The Midwest / Orta Qərb

The South / Cənub

The West / Qərb

The high-school I attended was / Oxuduğunuz orta məktəb *

The high-school I attended was / Oxuduğunuz orta məktəb *

Before attending Western Caspian University, I resided in / Qərbi Kaspi

Universitetində təhsil almamışdan əvvəl orada yaşamışam *

Within the Azerbaijan I resided in / Azərbaycanda yaşamışam *
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8.

Mark only one oval.

Yes / Bəli

No / Xeyr

Don't know / Bilmirəm

9.

Mark only one oval.

Yes / Bəli

No / Xeyr

Don't know / Bilmirəm

10.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

11.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

Does the Western Caspian University have a sustainability strategy / Qərbi Kaspi

Universitetinin dayanıqlılıq strategiyası varmı? *

Does the Western Caspian University have an undergraduate minor in sustainability

and energy studies / Qərbi Kaspi Universitetinin davamlılıq və enerji tədqiqatları üzrə

bakalavr pilləsi varmı? *

Remembering to turn the light off when leaving the room is easy / Otağı tərk

edərkən elektrik cihazlarını söndürürsünüz *

Turning off the lights when leaving the room saves money / Otağı tərk edərkən

elektrik cihazlarını söndürmək pula qənaətdir *
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12.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

13.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

14.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

15.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

It is important to turn the lights off when leaving the room / tağı tərk edərkən

elektrik cihazlarını söndürmək vacibdir *

There are vegetarian options available to me on campus / Kampusda mənim üçün

vegetarian məhsul seçimləri var

Eating vegetarian meals is important for sustainability / Dayanıqlılıq üçün

vegetarian qidaları yemək vacibdir *

Eating vegetarian meals is good for my health / Vegetarian yeməkləri yemək

sağlamlığım üçün yaxşıdır *
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16.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

17.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

18.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

19.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

I know which materials can/cannot be recycled / Təkrar emal edilən məhsullar

haqqında məlumatım var *

I know how to recycle on campus / Kampusdakı təkrar emal haqqında məlumatım

var *

It is important to recycle / Təkrar emal vacibdir *

It is important to reduce plastic waste / Plastik tullantıların azaldılması vacibdir *
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20.

Mark only one oval.

Strongly Disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly Agree / Çox razıyam

21.

Mark only one oval.

Dislike a great deal / Dadı heç xoşlamıram

1 2 3 4 5

Like a great deal / Dadı çox xoşlayıram

22.

Mark only one oval.

Dumping of garbage by cities / Şəhərlər üzrə zibil atılması

Surface water running off yards, city streets, paved lots, and farm fields / Həyətlərdən,
şəhər küçələrindən, asfaltlanmış ərazilərdən və təsərrüfat sahələrindən axan səth suları

Litter near streams and rivers / Su axınları və çayların yanında tullantıların olması

Waste dumped by factories / Zavodlar tərəfindən atılan tullantılar

Don't know / Məlumatım yoxdur

Seçim 6

Reusable water refill stations are conveniently located on campus / Yenidən istifadə

edilə bilən su toplama məntəqələri kampusda rahat şəkildə yerləşir *

I like the taste of water from water fountains/ refill stations / Su doldurma

məntəqələrindən gələn suyun dadını xoşlayıram *

What is the most common cause of pollution in streams/rivers / Çaylarda/su

axınlarında çirklənmənin əsas səbəbi nədir *
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23.

Mark only one oval.

Acid rain / Turş yağış

Climate change / İqlim dəyişikliyi

Unexpected temperature change / Temperaturun gözlənilmədən dəyişməsi

Harmful UV rays / Zərərli UB şüaları

Don't know / Məlumatım yoxdur

24.

Mark only one oval.

Promote flooding / Daşqınların olmasını təşviq edir

Clean the water before it enters lakes, streams, rivers or oceans / Göllərə, su
axınlarına, çaylara və ya okeanlara daxil olmazdan əvvəl suyu təmizləyin

Keep the number of undesirable plants and animals low / Arzuolunmaz bitki və
heyvanların sayını az saxlayın

Provide good sites for landfills / Əkin torpaqları üçün yaxşı yerlər təmin edin

Don't know / Məlumatım yoxdur

25.

Mark only one oval.

Setting aside forests to be off-limits to the public / Meşələri ictimaiyyətə qadağan
etmək

Never harvesting more than what the forest produces in new growth / Meşənin
istehsalından yüksək səviyyədə məhsul götürməyin

Producing lumber for nearby communities to build affordable housing / Uyğun
qiymətə mənzil tikmək üçün taxta istehsal etmək

Putting the local communities in charge of forest resources / Yerli cəmiyyətin meşə
ehtiyatlarına cavabdeh olması

Don't know / Məlumatım yoxdur

Ozone forms a protective layer in the Earth's upper atmosphere. What does ozone

protect us from / Ozon qatı Yer kürəsinin yuxarı atmosferində qoruyucu təbəqə

əmələ gətirir. Ozon qatı bizi nədən qoruyur *

What is the primary benefit of wetlands / Bataqlıqların əsas faydası nədir *

Which of the following is an example of sustainable forest management /

Aşağıdakılardan hansı dayanıqlı meşə idarəçiliyinə nümunədir *
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26.

Mark only one oval.

Creating a government welfare system that ensures universal access to education,
healthcare and social services / Təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlərə hamının əlçatanlığını
təmin edən dövlət sosial müdafiə sisteminin yaradılması

Meeting the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs / Gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək
qabiliyyətinə xələl gətirmədən indiki ehtiyacların ödənilməsi

Setting aside resources for preservation, never to be used / Qorunması üçün
ehtiyacları ayırmaq və istifadə etməmək

Building a neighborhood that is both socio-demographically and economically diverse
/ Həm sosial-demoqrafik, həm də iqtisadi cəhətdən müxtəlif olan məhəllə qurmaq

Don't know / Məlumatım yoxdur

27.

Mark only one oval.

North America / Şimali Amerika

Europe / Avropa

China / Çin

Africa / Afrika

Don't know / Məlumatım yoxdur

Which of the following is the most commonly used definition of sustainable

development / Aşağıdakılardan hansı dayanıqlı inkişaf üçün ən çox istifadə edilən

tərifidir *

Which of the following areas has the highest rate of population growth / Aşağıdakı

ərazilərdən hansında əhalinin artım tempi daha yüksəkdir *
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28.

Mark only one oval.

They do not reflect the costs of pollution from generating electricity / Onlar elektrik
enerjisinin istehsalı ilə əlaqədar çirklənmə xərclərini əks etdirmirlər

Too many suppliers go out of business / Həddindən artıq təchizatçı işdən çıxır

Electric companies have a monopoly in their own service area / Elektrik şirkətləri öz
xidmət sahələrində monopoliyaya malikdirlər

Consumers spend only a small part of their income on energy / İstehlakçılar öz
gəlirlərinin yalnız kiçik bir hissəsini enerjiyə sərf edirlər

Don't know / Məlumatım yoxdur

29.

Mark only one oval.

Fishermen seeking to maximize their catch / Balıqçılar ovlarını maksimum dərəcədə
artırmağa çalışırlar

Reduced fish fertility due to genetic hybridization / Genetik hibridləşmə səbəbindən
balıq məhsuldarlığının azalması

Ocean pollution / Okeanın çirklənməsi

Global climate change / Qlobal iqlim dəyişikliyi

Don't know / Məlumatım yoxdur

30.

Mark only one oval.

Maximizing the share price of a company's stock / Şirkətin səhmlərinin qiymətini
maksimuma çatdırmaq

Long-term profitability / Uzunmüddətli gəlirlilik

When costs equal revenue / Xərclər gəlirə bərabər olduqda

Don't know / Məlumatım yoxdur

Many economists argue that electricity prices in Azerbaijan are too low because: /

Bir çox iqtisadçılar Azərbaycanda elektrik enerjisinin qiymətlərinin çox aşağı

olduğunu iddia edirlər, çünki: *

Which of the following is a leading cause of the depletion of fish stocks in Caspian

Sea / Aşağıdakılardan hansı Xəzər dənizində balıq ehtiyatlarının tükənməsinin əsas

səbəbidir *

Which of the following is the most commonly used definition of economic

sustainability / Aşağıdakılardan hansı iqtisadi dayanıqlılığın ən çox istifadə edilən

tərifidir *
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31.

Mark only one oval.

Growing percentage of gas stations owned by large corporations / Böyük şirkətlərə
məxsus yanacaqdoldurma məntəqələrinin artan faizi

Increasing oil discoveries overseas/ Xaricdə neft quyularının tapılması

Higher rates of state and federal gasoline tax Dövlət və federal benzin vergisinin daha
yüksək dərəcələri /

Increasing global demand for oil / Neftə qlobal tələbatın artması

Don't know / Məlumatım yoxdur

32.

Mark only one oval.

Strongly disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly agree / Çox razıyam

33.

Mark only one oval.

Strongly disagree / Heç razı deyiləm

1 2 3 4 5

Strongly agree / Çox razıyam

34.

Mark only one oval.

Society, Economy, Environment / Cəmiyyət, İqtisadiyyat, Ətraf Mühit

Torpaq, Hava və Su

Corporations, People, Government / Təşkilatlar, İnsanlar, Hökumət

Which of the following is the primary reason that gasoline prices have risen over

the past several decades in Azerbaijan / Azərbaycanda son onillikdə benzinin

qiymətinin artmasının əsas səbəbi aşağıdakılardan hansıdır *

Climate change is real / İqlim dəyişikliyi realdır *

Climate change is caused by humans / İqlim dəyişikliyi insanlar tərəfindən törədilir *

What are the three pillars of sustainability / Dayanıqlılığın üç sütunu hansılardır
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35.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Do you have any other ideas for what Notre Dame should be focusing on re:

Sustainability / Əlavə olaraq, Dayanıqlılıqla bağlı diqqət etməli olduğumuz

məsələləri qeyd edə bilərsiniz

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

