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GZFT Analizi Raporu 

Fakültemizce gerçekleştirilen GZFT analizi için belirlediğimiz başlıklar ve önem 

sırasına göre yaptığımız puanlama bu raporun içeriğini oluşturmaktadır. Fakültemizin yeni 

stratejik planının oluşturulmasında, yapılan bu analiz esas alınmıştır.  Fakültemizin güçlü 

yönleri, yapılan puanlamaya göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır, kalın olarak işaretlenen yerler, 

puanlamada en yüksek ilk beş sırayı oluşturmaktadır. 

 Mevcut akademik personelin genç, dinamik, farklı araştırma alanlarında 

yetkin, yurt dışında araştırma deneyimi olan, SCI kapsamında başarılı yayınlar 

yapan ve çok atıf alan öğretim üyesine sahip eczacılık fakültelerinden biri 

olması   

 Fakülte içerisinde her anabilim dalına ait bir araştırma laboratuvarının olması 

ve laboratuvarlar arasında güçlü işbirliklerinin olması 

 Bilgisayar donanımı ve güçlü internet bağlantısı ile COVID19 salgınında 

yaşandığı üzere gerektiğinde online eğitimi sürdürebileceği bir teknik alt yapıya 

sahip olması 

 Fakültemizin ulusal üniversiteler ile ilişkilerde işbirliğine açık olması ve 

gerektiğinde eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikler için destek alabilmesi için 

uygun bir konumda bulunması 

 Fakültemizin kurum içi hoşgörü ve uzlaşma kültürüne sahip olması ve 

akademik ve idari personelin uyum içerisinde çalışması 

 Elektronik kütüphane hizmetiyle çok sayıda nitelikli uluslararası yayına erişim 

olanağı 

 Eczacılık ve sağlık alanından özel kurum ve kuruluşlar ile devlete ait gerek eğitim 

veren gerekse eczacılık alaından kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sağlık 

örgütleriyle ilişkilerin güçlü ve devamlı olması 

 Bilimsel araştırmalarda hizmet alabileceği merkezi bir laboratuvarlarının bulunması 

 Anabilim dallarındaki ÇEP tarafından bildirilen ana derslerde ders veren öğretim 

üyelerinin alanlarında Doktora ve alanlarının Doçenti olmaları 

 Fakültemizin Üniversitenin farklı birimleri ve diğer üniversiteler ile ortak bilimsel 

işbirliği içinde olması 

 Fakültemizde Erasmus, Mevlana ve Farabi koordinatörlüklerinin lisans ve lisansüstü 

öğrencilerimize sunmakta oldukları fırsatlar 

 Öğrencilerin kulüp faaliyetlerinde bulunması (ESAYAK , CÜPSA) 

 

 

 

 

 



SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Raporu hazırlayan: Akredetisyon-Kalite ve Stratejik Plan Komisyonu 

 Tarih: 17.01.2022 

GZFT Analizi Raporu 

Fakültemizin zayıf yönleri, yapılan puanlamaya göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

 Eğitim gören öğrenci sayısının fakültenin fiziki şartlarına uygun olandan daha 

fazla olması 

 Belirli Anabilim dallarında araştırma görevlisi bulunmaması nedeniyle ihtiyaç 

eksikliğİnin diğer anabilim dallarından araştırma görevlilerinin desteğiyle öğrenci 

laboratuvarlarının işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

 Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında  

öğretim üye ve elemanı sayısının yetersizliği 

 Öğrencilerimizin fakülte içerisinde bilimsel literatür araştırması ya da ders-sınav 

hazırlığı yapabilecekleri kütüphane ve çalışma alanına sahip olmamaları 

 Fakülte bütçesinin yetersiz olması 

 Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve malzeme/ürün/hizmet için 

gerekli altyapı ve donanımın eksikliği 

 Öğretim üyesi sayısı yetersizliği nedeniyle her anabilim dalı bünyesinde lisansüstü 

eğitimin açılamaması 

 Fakültenin sosyal alanlarındaki yetersizlik ve kantinin fiziki şartlarının yetersizliği 

 Fakültede eğitim, öğretim ve laboratuvar hizmetleri alanında teknik personel eksikliği 

Öğrencilerimizin staj eğitimi ve hizmet amacıyla kullanılabilecekleri uygulama eczanemizin 

olmayışı  
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Fakültemiz için fırsat olarak değerlendirdiğimiz unsurlar, yapılan puanlamaya göre aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır: 

 Fakültemizin  eğitim-öğretim alanında yıllardır faaliyet gösteren güçlü akademik 

kadroya sahip olması   

 Fakültemizin sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapabilme 

potansiyeline sahip olması 

 Üniversitemizde yeterli alt yapıya sahip kütüphane, internet ve çalışma 

salonlarımızın olması ve böylece bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması 

 Üniversitemizde sürekli eğitim merkezinin bulunması 

 Fakültemizin kurulu bulunduğu Sivas ilinin Eczacı odasına sahip olması, 

araştırmalara destek sağlayacak ulusal dernek, mesleki kurum ve kuruluşların 

varlığı 

 Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin, gerçekleştirilecek olan projeleri ve 

bilimsel etkinlikleri desteklemesi 

 Üniversitemizde Merkezi Araştırma Laboratuvarının bulunması 

 Fakültemize bölgenin ilgi ve desteğinin bulunması ve bölge tarafından desteklenmesi 

 Fakültemizin akademik ve idari personel kadrosunun iyileştirilmesi olanağının 

bulunması 

 Üniversitemizde  Erasmus ve Farabi gibi değişim programlarının bulunması 

 

Fakültemiz için tehdit olarak değerlendirdiğimiz unsurlar, yapılan puanlamaya göre aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır:  

 Artan  Eczacılık Fakültesi mezun sayısına bağlı olarak  istihdam sorunu  

 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması 

 Konum olarak fakültenin Türkiye’deki ilaç sanayine olan uzaklığı nedeniyle 

öğrencilerin ilaç endüstrisinde yeterli staj imkânı bulamaması 

 Fakültemizin fiziki olarak yeterli olanaklara sahip sınıf ve laboratuvarların 

olmaması nedeniyle eğitimde daha sonraki yıllarda sorun teşkil edebilecek olması 

 Fakültemizde laboratuvar imkanlarının ve araştırma altyapısının yetersiz olması 

 Öğrenci kontenjanlarının kurum inisiyatifi dışında belirlenmesi (YÖK tarafından 

fakültenin fiziki şartlarına uygun olandan daha fazla öğrenci kontenjanı verilmesi) 

 Akademik ve idari personel  istihdamının az olması 

 Belediye toplu taşıma sisteminin merkez kampüs için yeterli ve aktif olmaması 


