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DE EGÉSZSÉGÜGYI KAR MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara az egészségügyi és szociális felsőfokú képzésben a
régióban – egyes szakok tekintetében országosan is – meghatározó szerepet betöltő intézmény.
A kar, a szervezeti egységek vezetőinek, oktatóinak és dolgozóinak célja, hogy szolgáltatásával
a végzett hallgatók és az őket alkalmazó munkahelyek egyaránt elégedettek legyenek. E célt
valamennyi alkalmazottja hatékony közreműködésével, a gyakorlati képzésben résztvevő
egészségügyi és szociális intézményekkel és a végzett hallgatók alkalmazóival való szoros
kapcsolattartással, az oktatás minőségének folyamatos fejlesztése melletti elkötelezettséggel
kívánja biztosítani.
A kar vezetése összhangban a Kar küldetésnyilatkozatában foglaltakkal kinyilvánítja
elkötelezettségét korszerű irányítási módszer alkalmazása mellett. Széles körben alkalmazza a
korszerű irányítás módszereit; az oktatás, kutatás szabályozott irányítását és folyamatos
fejlesztését, a nevezett folyamatokban érdekeltek elégedettségének javítása érdekében.
A célok elérése érdekében a vezetés fontosnak tartja:
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kimagasló ismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazását, olyan munkakörülmények
biztosítását – technikai-, munkaegészségügyi és humánpolitikai szempontból egyaránt -,
hogy oktatóink, dolgozóink tudásuk legjavát adva végezhessék tevékenységüket,
a képzés és továbbképzés ösztönzését,
a minőségi munka elismerését,
fórum biztosítását a minőségjavító kezdeményezések fogadására, azok érdemi
értékelésére,
a hallgatók, dolgozók, foglalkoztatók érdemi véleménynyilvánítási lehetőségének
biztosítását, azok figyelembe vételét a minőségjavító intézkedések során,
az erőforrások optimális kihasználását,
a modern információs és kommunikációs rendszer működtetését.

A Debreceni Egyetem minőségpolitikai nyilatkozatával összhangban a kari minőségpolitika
deklarálásával a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának vezetői kinyilvánítják
felelősségüket és szándékukat, hogy kialakítják saját, korszerű minőségirányítási rendszerüket,
azt fenntartják, az elért eredményeket folyamatosan értékelik, fejlesztik és a működtetés
feltételeit biztosítják. A kar vezetősége gondoskodik arról és széleskörűen tudatosítja, hogy a
minőségi teljesítés az intézmény sikerének és a hallgatók, munkatársak személyes
boldogulásának záloga.
Nyíregyháza, 2019. november 27.
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