
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Sıra 

No 
Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı 
Alınan Önlemler 

ve İyileştirme 
Çalışmaları 

PG1 Yabancı uyruklu öğretim elemanı 

sayısı (Değişim programları hariç) 
İlgili yılda yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı 

(Değişim programları hariç) 

  

PG2 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 

(Değişim programları hariç) 
İlgili yılda yabancı uyruklu öğrenci sayısı (Değişim 

programları hariç) 

  

PG3 Uluslararası değişim (iş birliği) 
programlarının sayısı 

İlgili yılda Erasmus+, Mevlana ve Orhun gibi 

uluslararası değişim program sayısı. 

  

PG4 Uluslararası değişim programları ile 

yurtdışına giden öğrenci sayısı 
İlgili yılda Erasmus+, Mevlana ve Orhun gibi 

uluslararası değişim programları ile yurtdışına giden 

öğrenci sayısı 

  

PG5 Uluslararası değişim programları ile 

yurtdışına giden öğretim elemanı 
sayısı 

İlgili yılda Erasmus+, Mevlana ve Orhun gibi 

uluslararası değişim programları ile yurtdışına giden 

öğretim elemanı sayısı 

  

PG6 Uluslararası değişim programları ile 

yurtdışından gelen öğrenci sayısı 
İlgili yılda Erasmus+, Mevlana ve Orhun gibi 

uluslararası değişim programları ile yurtdışından 
gelen öğrenci sayısı 

  

PG7 Uluslararası değişim programları ile 
yurtdışından gelen öğretim elemanı 
sayısı 

İlgili yılda Erasmus+, Mevlana ve Orhun gibi 
uluslararası değişim programları ile yurtdışından 

gelen öğretim elemanı  sayısı 

  

PG8 Enstitü bünyesinde düzenlenen 

uluslararası etkinliklerin sayısı 
İlgili yılda enstitüde düzenlenen uluslararası 

etkinliklerin sayıs 

  

PG9 Enstitü öğretim elemanlarının 

uluslararası projelerinin sayısı 
İlgili yılda enstitü öğretim elemanlarının yer aldığı 

uluslararası projelerinin sayısı 

  

PG10 Uluslararası değişim programları 

için işbirliği sayısı 
İlgili yılda uluslararası değişim programları için 

imzalanan  işbirliği protokolü sayısı   

  

PG11 Enstitü bünyesindeki akademik 

personelin uluslararası etkinliklere 

katılım sayısı 

İlgili yılda enstitü bünyesindeki akademik personelin 

uluslararası etkinliklere katılım belgelerinin sayısı  

  

PG12 Yabancı dille öğretim yapan 

lisansüstü program sayısı 
Yabancı dille öğretim yapan lisansüstü program 

sayısı 

  

PG 13 Yabancı dille verilen lisansüstü ders 

sayısı 
Yabancı dille verilen lisansüstü ders sayısı 

  

PG14 Yabancı dille ders verme 

yeterliliğine sahip öğretim elemanı 
sayısı 

Yabancı dille ders verme yeterliliğine sahip öğretim 

elemanı sayısı 

  

PG15 Uluslararası indekslerde taranan 
dergilerdeki yayın sayısı 

İlgili yılda uluslararası indekslerde taranan 
dergilerdeki yayın sayısı 

  

PG15 Uluslararası patent sayısı İlgili yılda uluslararası patent sayısı 
  

PG16 Uluslararası araştırmacılar ile 
yapılan yayın sayısı 

İlgili yılda uluslararası araştırmacılar ile yapılan 
yayın sayısı 

  

PG17 Tanıtım materyali gönderilen 
yabancı enstitü sayısı 

İlgili yılda tanıtım materyali gönderilen yabancı 
enstitü sayısı 

  

 



SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES 

INTERNATIONALIZATION POLICY PERFORMANCE INDICATORS 

Sequence 

No 

Indicator Indicator Definitions Viewing 

Year 

Measures Taken 

and 

Improvement 

Studies 

PG1 Number of foreign lecturers 

(Excluding exchange programs) 

Number of foreign lecturers in the relevant year 

(Excluding exchange programs) 

  

PG2 Number of foreign students 

(excluding exchange programs) 

İlgili yıldaki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 

(değişim programları hariç) 

  

PG3 Number of international exchange 

(cooperation) programs 

Number of international exchange programs such as 

Erasmus+, Mevlana and Orhun in the relevant year. 

  

PG4 Number of students going abroad 

with international exchange 

programs 

Number of students going abroad with international 

exchange programs such as Erasmus, Mevlana, 

Orhun in the relevant year 

  

PG5 Number of lecturers going abroad 
with international exchange 

programs 

Number of teaching staff who went abroad with 
international exchange programs such as Erasmus+, 

Mevlana and Orhun in the relevant year 

  

PG6 Number of students coming from 

abroad with international exchange 

programs 

Number of students coming from abroad with 

international exchange programs such as Erasmus+, 

Mevlana and Orhun in the relevant year 

  

PG7 Number of teaching staff coming 

from abroad with international 
exchange programs 

Number of teaching staff coming from abroad with 

international exchange programs such as Erasmus+, 
Mevlana and Orhun in the relevant year 

  

PG8 Number of international events 
organized within the Institute 

Number of international events held at the institute 
in the relevant year 

  

PG9 Number of international projects of 
institute lecturers 

Number of international projects in which institute 
lecturers took part in the relevant year 

  

PG10 Number of collaborations for 
international exchange programs 

Number of cooperation protocols signed for 
international exchange programs in the relevant 

year 

  

PG11 Number of participation of 

academic staff in international 

events within the Institute 

Number of certificates of participation in 

international events of academic staff within the 

institute in the relevant year 

  

PG12 Number of postgraduate programs 
teaching in a foreign language 

Number of postgraduate programs teaching in a 
foreign language 

  

PG 13 Number of postgraduate courses 
taught in a foreign language 

Number of postgraduate courses taught in a foreign 
language 

  

PG14 Number of instructors who are 
qualified to teach in a foreign 

language 

Number of instructors who are qualified to teach in 
a foreign language 

  

PG15 Number of publications in journals 

scanned in international indexes 

Number of publications in journals scanned in 

international indexes in the relevant year 

  

PG15 Number of international patents Number of international patents in the relevant year 
  

PG16 Number of publications with 
international researchers 

Number of publications with international 
researchers in the relevant year 

  

PG17 Number of foreign institutes to 
which promotional material was 

sent 

Number of foreign institutes to which promotional 
material was sent in the relevant year 

  

 


