Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2023 Stratejik Hedefler
Stratejik
Hedef
Süre
Sorumlu
Alan
Birim
12019-2023
ARAŞTIRMA
VE YAYIN
Proje
Ulusal ve uluslararası
4 yıl
Tüm Bölümler
destekli araştırma proje
sayısının %5 artırılması
(Mevcut devam eden proje
sayısı AB, TAGEM,
TÜBİTAK, BAP, Kamu, Özel
Sektör Dahil 104 adet)
Yayın

Akredite
Laboratuvar

Uluslararası
Kongre

-SCI ve SCI Expanded
4 yıl
taranan dergilerdeki yayın
sayısını %20 artırarak
akademisyen başına
0.48’den 0.60’ a yükseltmek
-(Özellikle Q1, Q2 ve Q3
kategori dergilerde 2019
yılında mevcut olan 37 adet
yayın sayısını 50’ye
çıkarmak)
-Mevcut Akredite
4 yıl
Laboratuvarın tanıtımı ve
analiz sayısının %40
artırılması.
-Süt Teknolojisi Bölümü’nün
Enzim ve tuz analizleri
konusunda akredite edilmesi
- Uluslararası nitelikli,
Avrupa ve Dünya ölçeğinde
kurumsal örgütlerin
kongrelerine katılım sayısını
%10 artırmak

Tüm Bölümler

Hedefe Ulaşmak İçin Planlanan Faaliyet

-BAP, TÜBİTAK, KOSGEB, TAGEM vb. proje destek kaynaklarına her bölümden en az 4 adet
proje başvurusu yapmak,
Öğrenci odaklı TÜBİTAK – BAP projelerine de yılda en az 1 adet proje başvurusu yapmak,
Özel sektörle işbirliği halinde ar-ge konularına yönelik yılda en az 5 adet proje sunmak
-Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri başvuruları hakkında 1 adet bilgilendirme toplantısı yapmak
- Destekli projelerde fakülte kurum katkı payının en az %50’sinin ilgili bölüm laboratuvarları
altyapısına harcanması
-Destekli projelerde üniversite kurum katkı payından en az %30’unun ilgili bölüm araştırma
faaliyetlerine harcanması konusunda Rektörlükle görüşme yapılması
-Öğretim elemanlarına akademik makale yazma konusunda Ziraat Fakültesi ve Bölümleri
tarafından yılda en az 2 eğitim düzenlenmesi
-Q1 ve Q2 yayın yapan akademik personelin ziyaret edilmesi, laboratuvar ve çalışma imkânlarını
geliştirmek yönünde işbirliği yapılması

Toprak Bilimi ve -Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde bulunan Akredite Toprak-Gübre laboratuvarında
yapılan analiz sayılarının % 40 artırılması
Bitki Besleme
- Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu konuda çalışma yapılması
Bölümü
Süt Teknolojisi
Bölümü
-Ziraat Fakültesi Dekanlığının üniversite dışı kaynaklardan kongre desteği amaçlı fon yaratmak
üzere en az 3 kamu-özel sektör görüşmesi yapması

Stratejik
Alan
2 - EĞİTİM

Hedef
Lisans yerleştirme sınavında,
tercih edilme sıralamalarında ilk
200.000’den gelen öğrenci
sayısını artırmak

Yükseköğretim alanında ulusal ve
başta Erasmus ve Farabi,
Mevlana programları olmak üzere
öğrenci ve öğretim elemanı
hareketliliğini geliştirmek, yurt
dışından gelen öğrenci sayısını
%15 artırmak
Öğrencilerin meslekleri ile ilgili
bilgi birikimi ve görgülerinin
artırılması
Ziraat Fakültesi tüm eğitim
programlarının akreditasyon
başvurusu yapması ve
akreditasyonun tamamlanmış
olması
Ziraat Fakültesi İngilizce eğitim
programının YÖK başvuru ve onay
süreçlerinin tamamlanması ve
öğrenci alınmaya başlanmış
olması

Süre

Sorumlu
Birim
Dekanlık
- Bölüm
2019-2023
Başkanlıkları

Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları

Hedefe Ulaşmak İçin Planlanan Faaliyet
Tarım ve Orman Bakanlığının Ziraat Fakültesini ilk 10000 sıradan seçen
öğrencilere burs ve iş imkânı sağlamasıBölümleri 1, 2 ve 3. Olarak seçen öğrencilere verilen YÖK Bursları
Tüm eğitim programlarının akreditasyonu
İngilizce Ziraat Eğitim programının YÖK e sunularak eğitime başlanması
ile ilgili süreç
- ERASMUS değişim programı kapsamında bölümlerin ziraat fakültesi
adına toplamda en az 4 yeni anlaşma yapması veya girişimde bulunması

Dekanlık - Bölüm Meslekle ilgili kurum, kuruluş ve STK yöneticilerinin yılda bölümler bazında
en az 3 kez lisans derslerine davet edilmesi
Başkanlıkları
İlgili Kurum ve Kuruluşlara yılda bölüm bazında en az 2 kez teknik geziler
düzenlemek
Dekanlık - Bölüm ZİDEK başvurusunun onaylanması beklenmektedir. ZİDEK başvurusu
Başkanlıkları
tamamlanır tamamlanmaz Fakültemiz akreditasyon başvurusunu hemen
yapacaktır
Üniversitemiz kalite ve öz değerlendirme çalışmaları ile fakültemiz bu
sürece hazırlanmaktadır.
Dekanlık - Bölüm Başvuru dosyası hazırlanmış senatodan geçmiş ve YÖK başvuru
Başkanlıkları
aşamasındadır

Stratejik
Alan
3 - HİZMET

Hedef

Sorumlu
Birim
Milli Eğitim Bakanlığı ve İlköğretim 2019-2023 Dekanlık - Bölüm
okulları ile işbirliği yaparak
Başkanlıkları
tarımsal üretim ve süt hakkında
çocukların duyarlılığının ve
bilincinin arttırılması
Toplum faaliyetler yapmak ve iş
2019-2023 Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları
birliğini geliştirme
Toprak Bilim Okulu ve Böcek
Okulu faaliyetlerinden faydalanan
ilköğretim okulları sayısını %25
artırmak
Ziraat Fakültesi Çiftliklerinde
üretilen ürünlerin tanıtımını ve
bilgilendirmesini yaparak halkı
sağlıklı ve güvenilir gıda
konusunda bilinçlendirmek
Tarımsal yayım faaliyetlerini %50
artırarak bilgi ve yenilikleri
çiftçilerimize aktarmak

Süre

Hedefe Ulaşmak İçin Planlanan Faaliyet

Gönüllü öğrenci grupları ile çocuk bakım evleri, yaşlı bakım evleri vb.
yerlere ziyaretler düzenlemek, Gönüllü derneklerle iş birliği yapmak

2019-2023 Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları

2019-2023 Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları

2019-2023 Tarım Ekonomisi
Bölümü

2019-2023
Çiftçi eğitimine yönelik kurs
ve sertifika programlarının
sayısının %50 artırılması
Ziraat fakültesi üretimi ürünlerinin
üretim miktar, çeşit ve satış yeri
sayısının arttırılması

Ankara çevresinde bulunan en az 4 köy muhtarlığı ile işbirliği yapılarak,
çiftçinin sorun ve ihtiyaçlarını ortaya konulması ve buna göre de ziraat
fakültesi ilgili bölümlerince eğitim toplantıları düzenlenmesi

Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları
En az 1 kamu kurumu bünyesinde ve Ankara’da faaliyette bulunan zincir
markette ziraat fakültesi gıda ürünlerinin satışını temin etmek

Stratejik
Alan
4GİRİŞİMCİLİK

Hedef
Teknokentte proje yapan ve
şirket kuran akademisyen
sayısının %30 artırılması
Öğrenci odaklı tekno girişim
projelerinin sayısının artırılması

5PERSONEL

Süre

Sorumlu
Birim
Dekanlık
- Bölüm
2019-2023
Başkanlıkları
2019-2023 Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları

Mevcut akademisyen ve idari
2019-2023 Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları
personel sayısının muhafaza
edilmesi
Mevcut 48 adet asistan sayısının 2019-2023 Dekanlık - Bölüm
Başkanlıkları
%10 artırılması

Hedefe Ulaşmak İçin Planlanan Faaliyet
Yenilikçi girişimciliğin teşvik edilmesi/özendirilmesi ve
desteklenmesi, (Öğrencilere TTO faaliyetleri ve BIGG projeleri
hakkında bilgi verilmesi vs.)

