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Minőségpolitikai nyilatkozata 

A dél-dunántúli régió gyógyszerészeti szellemi centrumaként a Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kara célként tűzte ki azt, hogy folyamatosan fejleszti oktatási és 
kutatási tevékenységének színvonalát, valamint aktívan hozzájárul a 
gyógyszerésztudományok fejlődéséhez. Elsődleges tevékenységeink magas szintű ellátása 
jelentős hatást gyakorol az egészségügyi szolgáltatások fejlődésére is, így a betegek 
életminőségére. Feladataink megvalósításához eszközként alkalmazzuk az MSZ EN ISO 
9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Szabványon alapuló 
minőségirányítási rendszer működtetését. A felsőoktatási minőségbiztosítást európai szinten 
leíró standardok és irányelvek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area) elvárásait integráljuk működésünkbe, megfelelve a Pécsi 
Tudományegyetem minőségfejlesztési irányvonalának. 

A dékáni vezetés felelősséget vállal a közvetlen kapcsolatokon alapuló interdiszciplináris, a kor 
színvonalának megfelelő gyógyszerészképzés, kutatás és fejlesztés megvalósításáért. Karunk 
évente minőségcélokat fogalmaz meg, amellyel biztosítja a minőségirányítási alapelvek 
szerinti működést és erősíti a minőségkultúrát az intézményben. Küldetésünk és stratégiánk 
kialakítása során a kockázatok és lehetőségek figyelembe vételére és a bizonyítékokon alapuló 
döntéshozatalra helyezzük a hangsúlyt. A dékáni vezetés aktív szerepvállalásával példát mutat 
a munkatársi elköteleződésből a minőségpolitika és a teljes minőségirányítási rendszer 
időszakos felülvizsgálatával, fejlesztésével. A Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kara tevékenységével elsődlegesen a hallgatók, az oktatók és a 
munkatársak elvárásaihoz igazodik. Törekszünk a külső kapcsolataink fejlesztésére azáltal, 
hogy a gyógyszerészi hivatás értékeit közvetítjük szakmai, lakossági, és helyi egészségpolitikai 
fórumok felé, valamint szoros kapcsolatot kívánunk tartani szakmai szervezetekkel. Karunk a 
fejlődéséhez együttműködésre ösztönzi és bevonja oktatóit-munkatársait és hallgatóit. 
Felkutatjuk erősségeinket és az alkalmazható innovációkat, ezáltal mind az oktatás, mind a 
kutatás-fejlesztés területén törekszünk lehetőségeink kiaknázására és pályázati források 
bevonására. A dékáni vezetés által meghatározott stratégia kulcsfogalmai/hívószavai a 
következőek: naprakész és magas színvonalú szakismeret, humanizmus, empátia, szociális 
érzékenység, kollegialitás, professzionizmus, önállóság, kritikus gondolkodás, valamint az 
együttműködésre és vezetésre való alkalmasság. Működésünket a mindenkor hatályos, 
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény előírásainak, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság elvárásainak, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatási 
minőségbiztosításával kapcsolatos útmutatásainak megfelelően végezzük, figyelembe véve a 
felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeit.  

A dékáni vezetés elvárja munkatársaitól, hogy megismerjék a minőségpolitikát és tisztában 
legyenek a minőségirányítási rendszer szerepével, továbbá számít közreműködésükre a 
rendszer működtetésében és fejlesztésében. 
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