
Minosegpolitikai nyilatkozat 

A Pecsi Tudomanyegyetem Altalanos Orvostudomanyi Kara fejleszteni kfvanja nagy multra visszatekinto oktatasi 

es tudomanyos tevekenyseget, ezert koteleztuk el magunkat minosegin3nyftasi rendszer kialakftasa es 

mukodtetese mellett. MinosegmenedzsmentUnket az MSZ EN ISO 9001:2015 Minosegiranyftasi rendszerek. 

Kovetelmenyek Szabvany elvarasaira epftjuk, ezzel garantalva a folyamatos fejlodes igenyet es lehetosegeink 

kiaknazasat, fenntarthat6 kornyezeti mukodes mellett. 

Karunk Vezetese szem elott tartja az oktatas szfnvonalanak fejleszteset, ehhez kapcso16d6an az orvosi 

hivatasra nevelo szerepet. Celunk a hallgat6i elvarasok magas szinta kiszolgalasa ugy, hogy az orvosi hivatas 

tekintelyet, erteket megorizhessuk es diakjaink nemzetkozileg elfogadott es elismert diplomaval hagyjak el 

az intezmenyt. Kiemelten kezeljuk a kepzes soran az egeszsegugyi gyakorlatokat, ennek erdekeben szamos 

kiva16 egeszsegugyi szolgaltat6 partner varja hallgat6inkat, tobbek kozott Egyetemunk Klinikai Kozpontja, 

amely kiemelt gyakorlati kepzohelyunk. Hallgat6ink elsajatftjak a betegellatasi tevekenyseget, a betegek 

erdekeinek legmagasabb szintu kepviseletet. Oktatasi celkitazeseinket a Dunantul egyetlen orvos-, fogorvos

es biotechnol6gus kepzessel foglalkoz6 intezmenyekent hataroztuk meg. 

Buszkek vagyunk oktat6ink tudomanyos szakmai tevekenysegere, amelyet az orvos- es egeszsegtudomany 

fejlesztese erdekeben vegeznek, jelentos nemzetkozi kapcsolati rendszerunket is felhasznalva az 

egyuttmukodesek soran. Strategiai elkepzeleseink fontos elemet jelenti oktat6-kutat6 munkatarsaink 

szamara szakmai fejlodesi es egyuttmukodesi lehetosegek biztosftasa, a teljesftmenyertekeles es osztonzes 

magasabb szinta megval6sftasa, ez teszi lehetove a minosegbazisu intezmenyi kultura kialakftasat. 

Karunk Vezetese felelosseget vallal a folyamatok fejleszteseert, ennek erdekeben torekszik a kockazatok es 

lehetosegek feltarasara, a folyamatszemlelet gyakorlati alkalmazasara es a bizonyftekokon alapul6 

donteshozatalra. Kapcsolataink kezelesenel figyelmet fordftunk a kari elet valamennyi szereplojenek 

minosegfejleszto kezdemenyezeseire es osztonozzuk partnereinket a kozos fejlodesre. 

A Pecsi Tudomanyegyetem Altalanos Orvostudomanyi Kara a minosegkozpontu gondolkodasm6ddal 

erosfteni kfvanja a meglevo ertekeit es feltarni a fejlodes tovabbi lehetosegeit, tobbek kozott a hallgat6i es 

munkatarsi sportelet, es az egeszseg-megorzesi kultura nepszerusftesevel, a prevenci6s medicina es 

tudomanyos kutatasaink eredmenyeit felhasznalva. 

Feladataink ellatasa soran kiemelt fontossagu a szemelyes elkotelezettseg, ennek erdekeben a Kar Vezetese 

aktfv szerepet vallal a minosegi kultura kialakftasaban es kommunikalasaban, ezzel osztonozve 

munkatarsaink elkotelezodeset. Elvarjuk munkatarsainkt61 a minosegpolitika es kari strategia ismeretet es 

az aktfv reszvetelt a megval6sftasban. 

Pees, 2017. februar 10. 


