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Ezen minőségpolitika a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékáni vezetésének önálló akaratából 

született, tartalma a Kar vezetőségének stratégiai döntésén alapul, ekként összhangban áll az egyetemi és a kari 

intézményfejlesztési tervvel. A nyilatkozat tükrözi a szervezet elkötelezettségét a minőségi működés iránt, melyben 

annak valamennyi tagja osztozik, és érvényesüléséért felelősséggel tartozik.  

A minőségpolitikát a kari krédóból vezettük le, törekedve az Egyetem minőségpolitikájához történő illeszkedésre, 

valamint „Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG)”-nek történő 

megfelelésre. E nyilatkozat szolgál alapul a további funkciókra, szintekre lebontva, évente meghatározott és értékelt 

minőségcélokhoz, amelyek a kari minőségirányítási programot jelölik ki. Kiemelt célunk kiváló minőségű, a piaci 

igényeknek megfelelő képzés nyújtása minden képzési szinten, továbbá multidiszciplináris és együttműködésen 

alapuló, az etikai normáknak mindenben megfelelő kutatási tevékenység folytatása az egészségtudományok, 

sporttudomány és a társadalomtudományok területén, melyek releváns tudományos, társadalmi, gazdasági, 

kulturális és környezeti kihívásokat céloznak meg. Büszkék vagyunk arra, hogy a hazai felsőoktatásban elsőként 

válhattunk egészségtudományi egyetemi karrá, mely a felsőfokú képzések teljes vertikumát átöleli.  

További fontos célkitűzésünk munkatársaink és partnereink elégedettségének elérése és biztosítása, mely lehetővé 

teszi alaptevékenységeink folyamatos fenntartását és fejlesztését. Rugalmasan alkalmazkodunk partnereink 

elvárásaihoz és igényeihez, feladatainkat mindenkor magas színvonalon teljesítjük. A tartós minőség záloga a hosszú 

távú együttműködési kapcsolat fennállása partnereinkkel, beszállítóinkkal, így erre törekszünk mindazokkal, akik 

azonosulnak egyetemünk minőségi célkitűzéseivel. Elvárjuk tőlük is, hogy munkájukat minőségügyi 

követelményeinknek megfelelően végezzék, és folyamatosan fejlesszék, hiszen tevékenységi láncolatunk szerves 

részét képezik. A Kar vezetősége felelősséget vállal azért, hogy tevékenységünket az érvényes jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük, melyhez biztosítja a szükséges 

erőforrásokat. Küzdünk a hallgatókat, az oktatókat, és a nem oktató alkalmazottakat érintő mindenfajta intolerancia 

és diszkrimináció ellen, határozottan fellépünk a csalás és tudományetikai vétségek ellen. 

Ezek a célkitűzések kizárólag akkor érhetők el, ha versenyképes, hibátlan oktatási és kutatási szolgáltatást nyújtunk 

partnereink számára a szerződésekben vállalt kötelezettségeink maradéktalan betartásával. Törekszünk arra, hogy 

kutatási eredményeink folyamatosan beépüljenek az oktatásba, hallgatóink és más partnereink számára 

hasznosuljanak. A céljaink megvalósítása érdekében olyan hatékony és eredményes minőségirányítási rendszert 

kívánunk működtetni, amely garantálja oktatási és kutatási szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, 

folyamatos fejlesztését, s ennek következtében partnereink elégedettségét. 

A minőség biztosítása érdekében a követelmények folyamatos magasabb szintű teljesítésével törekszünk a magyar 

felsőoktatási rendszerben és az európai felsőoktatási térségben megszerzett pozíciónk megtartására, javítására. 

Minőségirányítási tevékenységünkbe bevonjuk legfontosabb partnereink, a hallgatók képviselőit. Minőségirányítási 

elképzeléseink megvalósítására a Kar vezetősége kialakította a minőségirányítási szervezetet, melynek feladata a 

rendszer fenntartása és fejlesztése. Ennek érdekében a Kar vezetése minden szinten támogatja és megköveteli a 

folyamatos képzést és önképzést, eközben állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink 

fejlesztésére is. A Kar minőségirányítási felelősségét, a követelmények teljesíthetőségének szem előtt tartásával, 

szabályzatokban határozza meg, és a transzparencia biztosítása érdekében teszi közzé. Valamennyi munkatársunk 

felelős saját munkája minőségéért, a hibás szolgáltatások megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett 

tevékenység megszüntetéséért. Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon 

hozzá a fenti minőségpolitika megvalósításához, a Kar és az Egyetem sikeréhez. 

A fenti minőségpolitikát a Kar vezetése évente átvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja. 

Pécs, 2019. március 1.  

 

Dr. habil. OLÁH András 
egyetemi docens 

dékán  


