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Dış Paydaş Memnuniyet Düzeyleri



Üniversitenin Topluma Katkısı 

 

Paydaşların Üniversiteden Beklentileri 

  

Ekonomik ve Sosyal 
Katkı (21)

•Yetişmiş insan kaynağı 
(5)

•İl/bölge ekonomisine 
katkı (5)

•Topluma önderlik 
etmesi (4)

• Toplumsal kalkınmaya 
destek (4)

•Toplum bilinçlendirme 
çalışmaları (2)

• İlin tanıtımına katkı

•Makü çiftlik markasını 
Burdur'a kazandırması

Tarım ve Hayvancılık 
Sektörüne Katkı (14)

•Proje (5)

•İnovasyon ve ar-ge 
çalışmaları (3)

•Girişimcilik faaliyetleri 
(3)

•Bölgesel kalkınma 
üniversitesi olması (2)

•Alternatif ürünlerin 
üretiminin 
desteklenmesi (1)

Proje ve 
Araştırmalar (12)

•Yapılan yatırım ve 
projelerle ilin sosyo-
ekonomik 
kalkınmasına katkı (8)

•Sosyal sorumluluk 
projeleri (4)

Paydaşlara Yönelik 
Eğitimler (4)

•Liselere seminerler

• Çiftçilere ve hayvan 
yetiştiricilerine yönelik 
eğitimler

• Bölgeye özgü öğretim 
programları

• Meslek ve beceri 
edindirme kursları

Sosyal ve Kültürel 
Aktiviteler (3)

•Sosyo - kültürel 
aktivitelerin halka açık 
olması (3)

İşbirliği ve İletişimin 
Arttırılması (19)

•Üniversite-sektör 
işbirliği ile yapılan 
projelerin arttrılması 
(6)

•Paydaşlarla işbirliğinin 
ve iletişimin 
arttırılması (5)

•Toplumsal kalkınmaya 
destek olacak bilgi ve 
uygulamaların 
paylaşılması (5)

•Üniversitenin 
ortaöğretim 
kurumlarındaki 
öğrencilere tanıtımın 
arttırılması

•Üniversite öğrencileri 
ile  sektörün bir araya 
geitirilmesi (staj 
işbirlikleri)

•Tarımsal kalkınmaya 
yönelik ziraat fakültesi 
olan üniversitelerle 
işbirliğinin arttırılması

Projelerin 
Arttırılması  (13)

•Ar-ge projelerinin 
artırılması (3)

•Toplum sorunlarına 
yönelik çözüm 
projelerinin üretilmesi 
(3)

•Katma değeri yüksek 
hayvansal ürünlerin 
üretim ve 
pazarlanmasına 
yönelik destek sunması 
(3)

•Yenilikçi bir üniversite 
olması (2)

•Tarımsal/hayvansal 
üretim ve sanayi 
işletmelerine 
danışmanlık desteği 
sağlaması

•Hayvancılık sektörüne 
yönelik proje sayısının 
arttırılması

Nitelikli Bireyler 
Yetiştirilmesi (13)

•Nitelikli bireyler 
yetiştirilmesi (8)

•Hayvancılık sektöründe 
çalışacak kalifiye 
personelin 
yetiştirilmesi (2)

•Farklı meslek 
gruplarına yönelik 
mesleki gelişim 
programlarının 
düzenlenmesi (2)

•İş başında eğitim 
programlarının 
arttırılması

İtibarının Arttırılması

•Uluslararası alanda 
saygınlık kazanması (4) 

•Ulusal ve ululslararası 
bilinirliğin arttırılması 
(3)

Sosyal Faaliyetler

•Sosyal faaliyetlerin 
arttırılması (2)



 

 


