
MINŐSÉGPOLITIKA 
 

 

 

A Debreceni Egyetem vezetésének célja, hogy az egyetem, Magyarország egyik 

meghatározó szellemi központja, erősítse a minőség, a hatékonyság, a 

megbízhatóság és az aktivitás révén őrzött pozícióját. Figyelemmel a nemzetközi 

folyamatokra és a társadalmi igények kielégítésére az egyetem minden területen a 

legmagasabban képzett szakembereket kívánja kibocsátani.  

 

A minőségpolitika a fő pillére az egyetem koherens minőségbiztosítási rendszerének, 

amely folyamatos minőségfejlesztési ciklusként hozzájárul az intézmény 

eredményességének növeléséhez. Elősegíti a minőségkultúra fejlesztését, amelyben 

az egyetem minden szereplője felelősséget vállal a minőségért és elkötelezetten részt 

vesz a minőség biztosításában. Ennek támogatása érdekében a minőségpolitika 

formális státuszú és nyilvánosan hozzáférhető. 

 

A minőségpolitika akkor a leghatásosabb, ha tükrözi a kutatás, illetve a tanulás és 

tanítás között meglévő viszonyt, továbbá figyelembe veszi az egyetem működésének 

nemzeti kontextusát és az intézményi stratégiát.  

 

 E célok elérése érdekében a Debreceni Egyetem: a képzési, a tudományos 

kutatási és fejlesztési tevékenységére minőségbiztosítási rendszert épített ki, 

működtet és fejleszt, 

 magas szintű, sokoldalú, interdiszciplináris képzést, kutatást és fejlesztést 

valósít meg,  

 munkatársait úgy választja ki, hogy a felsőoktatási feladatokat, az oktatást, a 

kutatást és az ehhez kapcsolódó szaktanácsadást a követelményeknek 

megfelelően elégítse ki,  

 támogatja az oktatók és hallgatók, a kutatók, az oktatást-kutatást kiszolgáló, 

betegellátást és működést segítő alkalmazottak felelősségvállalását a 

minőségbiztosításban, 

 kiáll az oktatókat, a nem oktató alkalmazottakat és a hallgatókat érintő minden-

fajta intolerancia és diszkrimináció ellen, 



 kiemelt figyelmet fordít a kutatásra és a doktorképzésre, 

 támogatja a külső érintettek bevonását a minőségbiztosításba,  

 minőségpolitikáját és minőségbiztosítási rendszerét időszakosan átvizsgálja, 

aktualizálja, minőségfejlesztési mutatókat dolgoz ki a mindenkor hatályos 

nemzeti felsőoktatási törvénynek és egyéb jogszabályi előírásoknak, a Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásainak megfelelően, figyelembe 

véve a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeit, 

 az egyetem rendszeresen vizsgálja és elemzi az aktív és végzett hallgatóinak, 

valamint munkatársainak elégedettségét, az együttműködő partnereinek 

elégedettségét, továbbá a munkaerőpiaci elégedettséget.” 

 

A Szenátus Esélyegyenlőségi Bizottsága figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos 

képviseletét, javaslatokat tesz az arányos képviselet biztosítására, ellenőrzi az 

intézkedések eredményességét, feltárja a megkülönböztetés megnyilvánulásait, a nők 

arányos szerepvállalását sértő intézkedéseket, és kezdeményezi megszüntetésüket.  

Az egyetem vezetése arra ösztönzi munkatársait, hogy az egyenletes minőség 

érdekében:  

- magukkal és munkájukkal szemben fokozottan igényesek legyenek,  

- a minőségpolitikát megismerjék,  

- ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.  

A Debreceni Egyetem vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a 

minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az 

elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.  

 

Debrecen, 2021.12. 09.         
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