PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Közgazdaságtudományi Kar

MINŐSÉGPOLITIKA
HALLGATÓK. Magyarország legrégebbi egyetemének részeként célunk, hogy kiváló minőségű, a piaci igényeknek megfelelő

gazdaságtudományi képzést nyújtsunk a felsőoktatásban, mely alapján a jövőbeli közgazdászhallgatók karunkat választják első helyen, amikor továbbtanulásukról döntenek. Törekszünk rá, hogy végzett hallgatóink olyan tudással rendelkezzenek, mely megfelel
a munkaerőpiaci és a felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott hazai és nemzetközi elvárásoknak. Elkötelezettek vagyunk
abban, hogy folyamatosan növeljük külföldi hallgatóink számát és arányát magyar és idegen nyelvű képzéseinken. Hallgatóink
elégedettségét rendszeresen mérjük, amellyel kapcsolatosan az oktatóink visszajelzést kapnak. Innovatív és gyakorlatias oktatási
módszereket alkalmazunk.

MUNKATÁRSAK. Munkatársaink számára együttműködő, innovatív környezet megteremtésére törekszünk, mely lehetőséget

biztosít szakmai továbbfejlődésükre oktatásban és kutatásban egyaránt. Kollégáink számára lehetőséget biztosítunk kompetenciájuk, tudásuk, szervezési ismereteik bővítésére. Törekszünk kiemelkedő oktatási és kutatási eredmények elérésére, elismerjük és
jutalmazzuk a kiválóságot.

KUTATÁSI KIVÁLÓSÁG. Multidiszciplináris, hazai és nemzetközi együttműködéseken alapuló kutatási tevékenységet végzünk,

amely releváns gazdasági kihívásokat céloz meg. Magas színvonalú kutatómunkánk mögött szigorú és transzparens etikai normák
nyugszanak. Olyan kutatás-intenzív munkakörnyezetet hozunk létre, amelyben az oktatás is aktív szerepet kap. Törekszünk arra,
hogy a kutatási eredményeinket folyamatosan integráljuk az oktatásba.

EGYÜTTMŰKÖDÉS. Professzionális kapcsolatot alakítunk ki az egyetem más karaival és az intézményen kívüli szervezetekkel,
amelyek javítják végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit, elősegítik a kutatói tevékenységet, kölcsönös tanulást és tudásmegosztást. Gondot fordítunk a nemzetközi egyetemi partnerkapcsolataink fejlesztésére, nemzetközi akkreditáció megszerzésére és
megtartására törekszünk. Erősítjük a globális perspektívát a tantervekben.

TECHNOLÓGIA. Fizikai korlátainkat kiterjesztve egy „határtalan” digitális karrá kívánunk válni. Oktatásunk és kutatásunk során is a legkorszerűbb digitális technológiát alkalmazzuk, emellett törekszünk tradícióink megtartására is. A multimédiás megoldások által tanulási élményt nyújtunk. Infrastruktúránkat folyamatosan fejlesztjük. Kiemelkedő online jelenlétre törekszünk.

MARKETING. Marketingtevékenységünk révén megerősítjük hírnevünket és nemzetközi szinten is elismert márkanevet ala-

kítunk ki. Hatékony kommunikációs tevékenységet folytatunk az egyetem és partnerei között. Inspiráljuk az egyetem vezetőit és
más szereplőit (ideértve többek között a hallgatókat, a munkatársakat, az alumnit és a díszdoktorokat), hogy legyenek részesei az
egyetemi életnek.

FENNTARTHATÓSÁG. Tevékenységünket környezetvédelmi és gazdasági szempontból is fenntarthatóan végezzük, ezzel po-

zitív példát mutatva másoknak. Keressük és alkalmazzuk a környezetbarát megoldásokat. Erőforrásainkat céljaink megvalósítására
fordítjuk, tevékenységeinket üzletileg megfontoltan menedzseljük.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS. A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan eredményes minőségirányítási rendszert működte-

tünk, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, a felmerülő kockázatok kezelését
és mindezek következtében hallgatóink, munkatársaink és partnereink elégedettségét. Felelősséget vállalunk azért, hogy az oktatási és kutatási tevékenységet az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények
között végezzünk. Ehhez a kar vezetősége biztosítja a szükséges erőforrásokat. Elkötelezettek vagyunk a minőségirányítási rendszerünk fenntartásáért és folyamatos fejlesztéséért.
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