ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tablo 2.
Temel Akademik
Faaliyetler

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Eğitim-Öğretim

1-Alanında uzman, uluslararası deneyime sahip, güçlü ve
deneyimli akademik personele sahip olunması.
2-Eğitimle ilgili teknolojik alt yapı ve donanımın yeterli olması
3-Bilime ve teknolojiye katkı sağlayabilecek bilimsel düşünceye,
yeni fikirlere ve projelere açık, uyumlu, uzlaştırıcı, katılımcı
bakış açısına sahip olunması
4-Eğitimin öğrenci odaklı olması
5-Kaynak ve bilgiye erişim olanakları açısından zengin veri
tabanı ve kütüphaneye sahip olması.
6-Eğitim materyalleri-ders dökümanlarının yeterli olması
7-Güncel bilgi ve teknolojiyi izleme ve kullanma konusunda
istekli olunması
8-Avrupa üniversiteleri ile öğrenci/öğretim üyesi değişim
programlarından yararlanılması

Araştırma

1-Ulusal ve uluslararası destekli araştırma projelerinin
yürütülmesi
2-Geniş araştırma ve uygulama alanları
3-Araştırma alanlarına erişim-ulaşım kolaylığı
4-Araştırma laboratuvarlarının alt yapısının yeterli olması
5-Araştırma gayretini arttıran idari kolaylıkların sağlanması
(TTO ve Teknokent)
6-BAP Birimi kaynaklarından üniversite-sektör projelerine destek
sağlanması

1-Araştırma desteklerinin yetersizliği
2-Mevcut araştırma alt yapısının güncellenmesinde zorluklarla
karşılaşılması

Hizmetler

1-Sosyal sorumluluk projelerinin aktif olması
2-Sağlık ve spor alanında sunulan olanaklar
3-Tematik laboratuarlarının olması

1-Teknik, idari ve hizmet personelinin sayıca yetersizliği
2-Gerek deneme alanlarında gerekse laboratuvarlarda yardımcı
personelin bulunmaması
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Tablo 2.

Hizmetler

Girişimcilik

4-Sağlık alanında sahip olunan teknik ve teknolojik olanaklar
5-Üniversitenin okul öncesi-ilk-orta-lise öğretimi hizmetlerinin
olması
6-Spora yönelik tesislerin varlığı
7-Yemekhane altyapısı

1-Kamu ve özel sektör ile ilgili güçlü ilişkiler ve projelerin
yürütülmesi
2-Ulusal ve uluslararası işbirliği konusunda oluşacak girişimlere
pozitif bakış açısı
3-Teknoparkın olması
4-TTO ve Teknokentin sunduğu hizmetler
5-Öğrenci odaklı tekno girişim projelerinde ve teknokente bağlı
şirket kurmada öncülük
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3- Bazı bölümlerde araştırma görevlisi sayılarının az olması

4- Orta vadede öğretim üyesi sayısında ciddi azalma
5- Dersliklerle ve laboratuvarlarla ilgili fiziksel ve teknolojik
eksiklikler
6- Kampüs üniversitesi olunmaması nedeni ile iletişim zayıflığı
7- Öğrencilerin yabancı dil seviyesinin yetersizliği

Temel Akademik
Faaliyetler

Eğitim-Öğretim

Araştırma

Fırsatlar

Tehditler

1-Türkiyenin ilk ve Başkentte tek ziraat fakültesi olarak yer
alıyor olmak, kamu kurumlarına ulaşabilme kolaylığına sahip
olmak
2-Donanımlı farklı konularda uzmanlaşmış öğretim elemanlarının
bulunması
3-Belediyelerin tarımla ilgili sorumluluklar üstlenmesi nedeni ile
yeni projelere ihtiyaç duyulması
4-Yeterli düzeyde eğitim-öğretim alt yapısının mevcut oluşu
5-Disiplinler arası çalışmaların gerçekleşebilmesi için gerekli
anabilim dallarının mevcudiyeti ve araştırma olanakları
6-Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma olanaklarının
artması
7-Öğrencilerin spor gibi faaliyetlerde bulunabilecekleri
olanakların bulunması yani bölüm dışı hizmetlerden (barınma,
beslenme, spor vb..) yararlanma olanağı
8- Uluslararası değişim programları ve fonlar
9- Çevresel konulara duyarlılığın artması ve Ülkenin sosyokültürel yapısına paralel mesleğin öneminin anlaşılması ve
giderek yasal ve yönetsel olarak tanınması, mesleğe olan
toplumsal ilginin artması
10- Sivil toplum örgütlerinin meslekle ilgili konularda eğitim
taleplerinin olması
11- Yeni gelişen alanlara yönelim
12- Temel bilimlerde güncel araştırma ortamlarının artışı
1- Araştırma destekleri
2- Toplumun bilgilenme gereksinimindeki yükselişi
3- Araştırma 1. Bulunduğu ilde organize sanayinin olması
4- Sanayi ile işbirliği
5-Öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yurtdışına eğitim veya
araştırma amacıyla gitme olanaklarına sahip olması
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Hizmetler

1- Araştırma ve uygulama çiftliğinin bulunması
2-Kamu kurumları ve özel şirketler ile birçok araştırmayı ve
çalışmayı birlikte yürütme ve sonuçlandırma olanaklarına sahip
olmasıdır
3- Özel sektörle çalışma olanakları
4- Yurtdışı işbirlikleri
5- Oturmuş kurumsal yapı
6- İtibar edilen bir kurum olunması
7- Özel sektör, Teknopark, kamu işbirliği taleplerinin artması
8- Eğitim öğretim kapsamında bölüm dışı uzmanlardan
yararlanma olanağı
9- Kamu ve özel bazı kurumlardan bölümümüze çok sayıda
teorik ve uygulamalı eğitim taleplerinin gelmesi
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