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Javaslat a Gyógyszerésztudományi Kar 2022. évi Minőségcéljaira 

 
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 PTE GYTK stratégiai céljai a 2022. évben: a modellválltás során felmerült indikátorok fejlesztése 

(lemorzsolódás csökkentése, K+F tevékenység növelése); a jelenlegi K épület funkcionális befejezése 

és használatbavétele; GYTK Kampuszfejlesztés, Tudományos és Innovációs Park 2-ben leadott kari 

projekt megvalósítása, a nemzetközi beiskolázás során elvesztett piacok visszaszerzése és az egypólusú 

régiók tágítása, nulladik évfolyam indítási lehetőségeinek feltérképezése, végzést követő munkaerő-

piaci igényekhez igazodó felnőtt továbbképzési programok indítása, TÉR aktualizálása. 

 

Részletes szakmai indoklás: A Gyógyszerésztudományi Kar (továbbiakban: Kar) Vezetése a kialakított 

minőségirányítási rendszer működtetését és fejlesztését a Kar akkreditációjának fontos kritériumaként 

kezeli. 

Fentiek alapján, valamint a PTE aktuális évi minőségcéljaival és a Kar éves stratégiai céljaival 

összhangban a Gyógyszerésztudományi Kar 2022. évre az MSZ EN ISO 9001:2015 Szabvány 6.2. 

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

 

1. A kari specialitások integrálása az egységes elveken nyugvó PTE Teljesítményértékelési 

Rendszerébe, oktatói és adminisztratív munkatársak teljesítményértékelésének megvalósítása 

és bérrendszerrel való összekapcsolása. – szabványpontokhoz való kapcsolódás ISO 9001:2015 

7.1.2; 8.5; 9.1. 

2. Átoktatás keretében zajló képzések oktatás szervezését és pénzügyi elszámolásának szabályait 

rögzítő együttműködési megállapodások véglegesítése. – szabványpontokhoz való kapcsolódás 

ISO 9001:2015 7.1.2; ESG: 1.2; 1.4-1.9. 

3. A minőségirányítási szemlélet fejlesztése érdekében Kari szervezeti egységek rendelkezzenek 

Kari minőségcélokhoz igazodó minőségcélokkal. – szabványpontokhoz való kapcsolódás ISO 

9001:2015 6.2.1.; 7.1.2; 7.2-7.4; 10.3. 

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 rögzítjük. 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 a Vezetőség, közreműködő a 

végrehajtásban a Kar minden munkatársa. 

A minőségcélokat tervezetten 2022. december 31-ig elérjük. 

 

Készítette: a Kar Dékáni Vezetősége    Jóváhagyta: Prof. Dr. Botz Lajos 

       dékán 

Elfogadta: a GYTK Kari Tanácsa  

2022. március 30-i ülésén 
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Határozati javaslat 

../2022. (03.30.) számú határozat: 

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa nyílt szavazással hozott döntésével egyhangúlag 

jóváhagyta a Gyógyszerésztudományi Kar 2022 évi Minőségcéljait. 


