EGÉSZSÉGÜGYI KAR
DÉKÁN
H-4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Tel/fax: 42/598-235, email:dekan@foh.unideb.hu

Iktatószám: EKDH/ 372 /2021.
Tételszám: 01.27.
Intézményi azonosítója: FI 17198.
Ügyintéző: Kovácsné

DE EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a hazai egészségügyi és szociális felsőoktatás
jelentős intézményeként magas szintű, korszerű, sokoldalú interdiszciplináris képzéssel,
kutatással és fejlesztéssel járul hozzá az egyetemes tudomány fejlődéséhez, az egészségügyi és
szociális szféra munkaerő-piaci igényeihez. Ezt a küldetést a kar oktatói, dolgozói és hallgatói
közösen, a minőségügy elkötelezettjeként, hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve, a
foglalkoztatók igényeit szem előtt tartva teljesítik.
Céljaink elérése érdekében:
- figyelemmel az európai folyamatokra és a társadalmi igények kielégítésére, a kar a 21.
század színvonalának megfelelően képzett szakembereket kíván kibocsátani a többciklusú
képzés (BSc, MSc, BA, MA) programjainak kidolgozásával és megvalósításával, a felsőfokú
szakképzés kiterjesztésével, a posztgraduális képzés sokszínűségével, a folyamatos
továbbképzéssel, a távoktatás lehetőségének kihasználásával – tekintettel az élethosszig tartó
tanulás igényére is,
- arra törekszünk, hogy oktatóinkban, munkatársainkban, hallgatóinkban erősítsük és
fejlesszük azokat a készségeket, amelyek meghatározó fontosságúak korunk kihívásaira
adandó válaszunkban, mint pl.: megfelelő szakismeret, humanizmus, empátia, szociális
érzékenység, kollegialitás, professzionizmus, önállóság, kritikus gondolkodás,
elkötelezettség, együttműködésre és vezetésre való alkalmasság,
- a hatékonyságra, rugalmasságra, a válaszadó képesség növelésére, a dinamikus fejlődésre, a
menedzsment ésszerűsítésére törekedve az oktatás, kutatás minőségi szintjének emelése
érdekében a feltételek folyamatos javításával – megfelelő perspektívát nyújtva – segítjük
oktatóink, dolgozóink szakmai fejlődését, egyéni boldogulását,
- feladatainkat az egészségügyi és a szociális szféra szakmai szervezeteivel, intézményeivel
és intézeteivel, a képzés során érintett egyéb területek kiemelkedő résztvevőivel
együttműködve oldjuk meg, megteremtve ezzel a változó követelményekhez és a szakmai
fejlődéshez való folyamatos alkalmazkodás lehetőségét,
- nemzetközi kapcsolataink felhasználásával törekszünk kutatási tevékenységeink bővítésére,
a képzési követelmények magas szintű teljesítésére, az oktatási és kutatási technikák
hatékonyságának, rugalmasságának fokozására, hatásosságának optimálissá tételére, és a
határokon átívelő kezdeményezések támogatására. Az egyetem szellemi támogatását is
felhasználva arra törekszünk, hogy az Észak-alföldi régió egyik szellemi központjává
váljunk.
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