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SWOT(Strengths Weaknesses Oppurtunities Threats) ANALİZİ
Güçlü Yanlar ( Strengths)
S-01 Elmadağ Meslek Yüksekokulunun toplamda 7 programla (Normal Öğretim, İkinci Öğretim, Uzaktan Öğretim) geniş yelpazede eğitim veren bir Yüksekokul olması
S-02 Yüksekokulumuzun uyumlu ve katılımcı bir yönetim anlayıșına sahip olması
S-03 Güvenli okul ve okul çevresinin bulunması
S-04 Dinamik, genç ve deneyimli öğretim elemanlarından oluşan akademik kadronun varlığı
S-05 Aidiyet kültürünün yerleşmiş olması akademik ve idari personel kadrosunda sürekli değişimin olmaması
S-06 Eğitim seviyesi yüksek idari personele sahip olması ve sorumluluk duygusunun olması
S-07 Ankara Üniversitesi gibi marka bir üniversite bünyesinde olması
S-08 Sınıflarda beyaz tahta ve projeksiyon donanımının bulunması.
S-09 Engelliler için fizksel donanımların uygunluğunun olması
S-10 Okulumuzun yurt dışı eğitim olanaklarına imkan vermesi. (Erasmus)
S-11 Öğrencilerin dört yıllık fakültelere dikey geçiş imkanı olması
S-12 Sorunların çözümünde adalet ilkesinin olması
S-13 Yüksekokul kütüphanesinin online erişiminin olması
S-14 Bilgiyi paylaşımcı bir anlayışta olması
S-15 Yüksekokul yemekhanesinde yemek yapılması ile öğrenciye günlük mönünün taze ve hemen ulaşması
S-16 Sosyal sorumluluk projelerinin olması ve desteklenmesi
S-17 Verilen nitelikli eğitim sayesinde öğrencileri iş yaşamına hazırlaması ve iş bulmayı kolaylaştırması
S-18 Öğrenci odaklı eğitim ve uygulama anlayışı
S-19 Güncel ve etkin bir web sitesine sahip olması
S-20 Yüksekokulumuz kampüs alanında wireless internet imkanına sahip olması.
S-21 Yüksekokul yönetimi ve okul akademik personelinin yerel örgütlenmeler ile iyi ilişkiler içerisinde olması
S-22 Eğitim kalitesi yüksek, deneyimli, dinamik, tecrübeli,güçlü ve farklı disiplinlerde alanında uzman nitelikli bir akademik eğitim kadrosuna sahip olması

Zayıf Yönler (Weaknesses)
W-1 Kampüs ortamının bulunmaması
W-2 Öğrencilerimiz ilçede yurt imkanı olmaması
W-3 Bilgi teknolojileri (bilgisayar yazılım ve donanımları) izlenmesinde ve temin edilmesinde yeterli ödenek bulunmaması
W-4 Yüksekokulumuzda Üniversite – Sanayi İşbirliği çerçevesinde iletişimin kopuk olması
W-5 Yüksekokul bünyesindeki alternatif beslenme imkanlarının kısıtlı olması
W-6 Laboratuvar ve atölyelerin güncel teknolojinin gereksinimlerine göre yeterli donanıma sahip olmaması
W-7 Öğrencinin sosyal imkânlardan yararlanabileceği ortamın bulunmaması
Fırsatlar (Oppurtunities)
O-1
Yüksekokulumuzun bulunduğu Elmadağ ilçesinin sanayileşmiş olması
O-2
Bulunduğu çevrede tek meslek yüksekokul olması
O-3
Akademik kadronun tam zamanlı hizmet vermesinden ötürü danışmanlık hizmetinin kolaylık ile yapılması
O-4
Uygulamalı eğitim ile istihdam olanaklarının artırılabilecek olması
O-5
Yüksekokul bölümleri ile ilgili sektörlerin eleman ihtiyacının artması
O-6
Ülkemizde nitelikli eleman ihtiyacının giderek artması
O-7
Öğrencilere yemek bursu, burs, kısmi zamanlı çalışma imkanlları sunması
O-8
Yüksekokulun bulunduğu ilçedeki kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim ve etkinliklerden öğrencilerin faydalanma imkanı bulunması.
O-9
Bölümlerin iş fırsatlarının yüksek olması
Tehditler (Threats)
T-1
Yüksekokulumuzun bulunduğu ilçede öğrencilere yönelik sosyal imkanların bulunmaması
T-2
Üniversite bilincinin ilçe halkında henüz yerleşmemiş olması
T-3
Üniversitelere yeterince kadro ve mali kaynakların aktarılmaması

