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A Gyógyszerésztudományi Kar 2019. évi Minőségcéljai 

Az MSZ EN ISO 9001:2015 „Minőségirányítási rendszerek és 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. 

 

Fentiek alapján a Gyógyszerésztudományi Kar 2019. tanévre az MSZ EN ISO 9001:2015 

Szabvány 6.2. szakasza és az ESG irányelvek alapján a következő minőségcélokat kívánja 

megvalósítani: 
 

1. A PTE GYTK belső minőségirányítási rendszerének megfelelően folyamatosan 

fejleszti a karon folyó oktatás minőségét. Ezzel összhangban az oktatói munka 

hallgatói véleményezését lehetővé tevő OMHV rendszert működtet. A kapott 

eredményekről a kar vezetése tájékoztatta az érintett tantárgyfelelősöket illetve 

oktatókat, és a következő oktatásfejlesztési minőségcélokat határozza meg: 

a. Az tantárgyfelelősök a kapott OMHV eredmények alapján határozzák meg az 

intézeti/tanszéki minőségcéljaikat, törekedjenek az észlelt eltérések javító 

intézkedéseinek meghozatalára. 

b. Az oktatási segédanyagok Neptun-ban időben történő közzététele 

valamennyi oktatónak törekednie szükséges. 

c. A Kar célja a korábban papír alapú kérdőívek elektronikus rendszerben 

történő kivitelezése 2019. évtől. 

 

2. A PTE GYTK a Teljesítmény értékelési rendszer (TÉR) segítségével oktató-kutató 

munkatársainak oktatási, kutatási és intézmény menedzsment teljesítményét írásos 

formában és személyesen értékeli. 

a. Cél, hogy egyéni és intézeti szinten törekedjenek a munkatársak 

teljesítményük tudatos értékelésére és a kari vezetéssel történő 

elbeszélgetéseken megfogalmazott célok elérésére. 

b. A hatékonyabb adatrögzítés és feldolgozás érdekében a Kar célul fogalmazza 

meg a TÉR rendszer informatikai hátterének fejlesztését. 

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

elérésében közreműködik a Kar Dékáni Vezetősége, a Kari Minőségfejlesztési Bizottság.   

A minőségcélok első körös teljesülése elérésének tervezett időpontja: 2019. december 31. 

 

Készítette: a Kar Dékáni Vezetősége    Jóváhagyta: Dr. Perjési Pál 

       dékán 

 

Elfogadta: a GYTK Kari Tanácsa  

2019. március 27-i ülésén 


