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A Gyógyszerésztudományi Kar 2020. 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.  

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 2020. évre az MSZ EN ISO 9001:2015 Szabvány 6.2. 

szakasza és az ESG irányelvek alapján a következő minőségcélokat kívánja megvalósítani: 

1. A PTE GYTK elkötelezett a Kar tudományos és oktatásfejlesztési tevékenységének valamint 

teljesítményének növelése érdekében. Ezzel összhangban az alábbi kapcsolódó 

minőségcélokat határozza meg: 

a. Önálló kari pályázati és támogatási rendszer kidolgozása és közzététele dékáni 

utasítás formájában 

b. Önálló kari elismerési és kitüntetési rendszer kidolgozása és implementálása. 

c. A GYTK Teljesítmény Értékelési Rendszer (TÉR) hatékonyabb adatrögzítése és 

feldolgozása érdekében a TÉR rendszer informatikai hátterének fejlesztése. 

2. Összhangban a PTE minőségfejlesztési célkitűzéseivel, karunk hallgatói elégedettség 

mérésének (OMHV) további fejlesztése, különösen: 

a. Kari OMHV Bizottság megalakulása és működtetése. 

b. Mérési és információkezelési módok összegyetemi szintű harmonizációja a kari 

specialitások és egyéni megoldások tiszteletben tartása mellett. 

3. Stratégiai és nemzetköziesítési céljaink megvalósítása érdekében a hallgatói lemorzsolódás 

csökkentése, ezáltal növelve a Kar hallgatóvonzó képességét és az oktatási kapacitások 

hatékonyabb kihasználását. 

a. Egy olyan komplex oktatás szervezési és minőségbiztosítási szoftver fejlesztése, 

mely segítséget nyújt a tantervek vizuális áttekintésében, a lemorzsolódási és 

tantárgy szintű információk megjelenítésében. 

b. A lemorzsolódás hátterében álló tényezők és a mentorlás lehetőségeinek feltárása. 

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 minőségcélok végrehajtásáért és határidőre történő elérésében felelős és közreműködik a Kar 

Dékáni Vezetősége, a Kari Minőségfejlesztési Bizottság. A minőségcélok első körben való teljesülését 

tervezetten 2020. december 31-ig elérjük. 
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