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Fakülte bünyesinde ya da ortaklığında düzenlenen kongre, çalıştay
ve workshopların sayılarının artırılması
Akademik ve idari personelin daha verimli çalışabilmesi için fiziksel
BİRİM HEDEFLERİ
çalışma ortamlarının iyileştirilmesinin sağlanması
Eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin
sağlanması
Fakültemiz bünyesindeki bölümlere bilimsel etkinlik düzenlemeleri
için gerekli maddi ve manevi desteğin verilmesi
HEDEF GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ
Akademik ve idari personelin kullanabileceği ofis, sınıf ve
laboratuvar gibi fiziki ortamların artırılması
Her yıl lisans ve lisans üstü düzeyde mezun verilmesi
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
BİRİM TARAFINDAN SUNULAN
HİZMETLER
YIL İÇİNDE ARAŞTIRMA BİRİMLERİ
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN
ETKİNLİKLER
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER
BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLERİN YEREL – BÖLGESEL VE
ULUSAL HEDEFLERLE İLİŞKİSİ
BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
TOPLUMSAL KATKIYA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
YIL İÇİNDE BİRİM TARAFINDAN
YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

ORTAK ARAŞTIRMA YAPILAN BİRİMLER

BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI

Eğitim ve öğretim faaliyetleri
Yerel ve toplumsal faaliyetler
Bilimsel (yayın) faaliyetler
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Fakültemiz bazlı olarak planlanan tüm akademik ve eğitim-öğretim
faaliyetleri, yerel-bölgesel, ulusal akademik ve eğitim-öğretim
hedefleri ile yakın bir ilişkide ve etkileşimde olacak şekilde
planlanarak yürütülmektedir.
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Webinar ve çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilen faaliyetler.
Yürütülen akademik ve bilimsel araştırma faaliyetleri
bölümlerimizde görevli öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına
dayalı faaliyetler olduğu kadar literatürün ve güncel bilimsel
gelişmelerin takip edilmesi neticesinde günümüz ve gelecek
ihtiyaçlarına çözüm üretme çabasıyla da şekillenmektedir.
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Bölümlerimizde görevli öğretim üyelerinin farklı ülkelerden
araştırmacılar ile ikili ilişkiler kurdukları köprüler, Erasmus ve
benzeri değişim programları kapsamında imzalanan ikili anlaşmalar,
çeşitli çalıştay, kongre ve konferans gibi etkinliklerde kurul üyeleri
ve katılımcılarla etkileşimler ve temaslar.

ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA
AR-GE İNOVASYON VE ÜRÜN
GELİŞTİRME KAPSAMINDA SUNULAN
HİZMET SAYISI
ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA
AR-GE İNOVASYON VE ÜRÜN
GELİŞTİRME KAPSAMINDA SUNULAN
HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR
İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ
DERGİLERDE YAPILAN YAYIN SAYISI
WOS’ DA İNDEKSLENEN YAYIN SAYISI
İNDEKSLERDE YER ALAN SÜLEYMAN
DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADRESLİ YAYIN
SAYISI
ALINAN ÖDÜLLER
BİRİM TARAFINDAN BAŞVURULAN
PATENT / FAYDALI MODEL / MARKA
BAŞVURU SAYISI
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MALİ BİLGİLER
BİRİMİN YILLIK GELİRİ
BİRİMİN YILLIK GİDERİ
BÜTÇE GİDERLERİ

67.610.272,62
67.610.272,62
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

ZAYIF YÖNLERİMİZ

FIRSATLARIMIZ

TEHDİTLERİMİZ

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Birçok birimimizde, lisans, doktora ve uzmanlık eğitiminde uzun
yıllara dayanan tecrübe birikiminin olması
Öğrencilerin akademik (öğretim elemanlarına) ve idari personele
kolay ve sağlıklı iletişim imkânı, birebir görüşme fırsatları
Öğrencilerin sosyo-kültürel düzeyini geliştirecek olanakların
bulunması
Fakültelerimizin dış paydaşlarıyla güçlü işbirliği yapmakta olması
Bazı bölümlerdeki öğretim üyesi sayısının az olması sebebiyle
öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazla olması
Uluslararası proje sayılarının istenen düzeyde olmaması
Fakültemizde idari, teknik ve temizlik personelinin azlığı
Fakültemizin yeniliklere ve gelişmelere açık bir yönetim anlayışına
sahip olunması
Türkiye ve dünyada nitelikli iş gücü talebinin artıyor olması
Değişen ve gelişen dünyada tanınır olabilmek için sosyal ve bilimsel
projeler üretilmesine destek veriliyor olması
Isparta’nın büyük şehir olmaması ve kısıtlı sosyo-kültürel imkanları
hem aday öğrenciler nezdinde hem de akademik personel için
fakültemiz tercihlerinde olumsuz etkide bulunmaktadır.
Bölgemizde iş olanaklarının kısıtlı olması
Fakültemiz bütçesinin yetersizliği.
Öğretim elemanlarının hem ulusal hem de uluslararası nitelikli
yayın, proje ve araştırma sayılarının arttırılması
Öğrencilerin uluslararası alanda sağlanan fırsatlardan yararlanma
olanaklarını artırmak
Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bireysel ve mesleki
gelişmesine yönelik olanakları artırmak

Fakültemizin başta mezunlar olmak üzere dış paydaşları ile daha
etkin çalışmalar yapması

