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A Gyógyszerésztudományi Kar 2017. évi Minőségcélja  
 

Az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények című Szabvány 6. fejezete 

rendelkezik a tervezésről. A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei közül az ESG 1.1 

standard ugyancsak rendelkezik a minőségügyi tervezésről, így a minőségcélok megfogalmazásáról.  

 

Részletes szakmai indoklás: A Gyógyszerésztudományi Kar (továbbiakban: GYTK; Kar) Vezetése 

minőségirányítási rendszer kialakítása és működtetése mellett döntött. A minőségirányítási rendszer 

kialakítása, bevezetése és működtetése a Kar akkreditációjának fontos kritériuma.  

A GYTK Szervezeti és Működési Szabályzatban határozták meg a kari Minőségfejlesztési Bizottság 

tevékenységi körét. 2017-ben elkészült a belső minőségirányítási rendszer kiépítésének terve, az ÁOK 

Minőségirányítási szakemberei segítségével. A Kar Minőségfejlesztési Bizottsága a dékáni vezetéssel 

célkitűzésként határozta meg a GYTK felsőoktatási és kutatási tevékenységét szabályozó külső és belső 

környezet által meghatározottak betartását. A minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése 

alapvetően hozzájárul a lényeges érdekelt felek szükségletei és elvárásai teljesüléséhez és a 

szabványos követelmények teljesüléséhez.  

 

Fentiek alapján a Gyógyszerésztudományi Kar 2017. évre az MSZ EN ISO 9001:2015 

Szabvány 6.2. szakasza alapján a következő minőségcélt kívánja megvalósítani. 
 

Leírás: A PTE GYTK belső minőségirányítási rendszerének kiépítése és működtetése, 

valamint felkészülés a külső tanúsító szervezet által lefolytatandó tanúsító auditra.  

A belső minőségirányítási rendszer eredményes működését a fent hivatkozott Szabvány és standard 

követelményeinek megfelelően minőségirányítási szakemberek által végzett teljes körű belső 

auditokkal mérjük és azt követően a vezetőségi átvizsgálásokon történő részvétellel értékeljük. A 

minőségcél elérésének tervezett folyamatát részletes időtervben rögzítettük. Célunk a GYTK 

tevékenységi körében az MSZ EN ISO 9001:2015 Követelményszabványban meghatározott minőségi 

kritériumok minél magasabb szintű teljesítése. A belső minőségirányítási rendszer kiépítése és 

működtetése feltételezi a Kar Minőségfejlesztési Bizottságának bevonását az intézeti minőségirányítási 

tevékenységbe, továbbá intézeti minőségirányítási felelősök kijelölését. Minőségcélunk megvalósítása 

érdekében minőségirányítási oktatásokat is tervezünk az intézeti felelősöknek és munkatársainknak. 

A minőségcél végrehajtásáért felelős: Dr. Perjési Pál dékán. A minőségcél határidőre történő 

elérésében közreműködik a Kari Minőségfejlesztési Bizottság és az ÁOK Minőségirányítási Csoport 

munkatársai.  

A minőségcél elérésének tervezett időpontja: 2017. november 30. 

Pécs, 2017. július 1.  

 

Készítette: dr. Patczai Balázs    Jóváhagyta: Dr. Perjési Pál 

orvos-szakmai vezető      dékán 


