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MINŐSÉGPOLITIKA
A Semmelweis Egyetem víziója, hogy a világ vezető egyetemei között számon tartott intézményként az
elméleti oktatás, az alap-, és transzlációs kutatás, továbbá a klinikum egységének biztosításával, a
hagyományok tiszteletben tartása mellett, családbarát módon, a korszerű technológia eredményeinek
széleskörű alkalmazásával az orvos-, és egészségtudományok, továbbá az ezekhez szorosan kapcsolódó
pedagógiai szakterületen kiváló szakemberek képzését valósítsa meg és a legmagasabb szintű gyógyító
tevékenység módszereit alkalmazza az egészségmegőrzés, a prevenció, a személyre szabott orvoslás,
valamint a társadalmi elvárások területére fókuszálva.
Küldetésünk nemcsak Magyarországon belül, hanem nemzetközi, elsősorban regionális szinten is vezető
szerepet szán a Semmelweis Egyetemnek. A vezető szerepből ugyanakkor magától értődően következik az
alapfeladatok minőség-, és innováció-központú ellátása, amely irányt szab a fejlesztési tevékenységeknek
is az alábbi célok mentén.
1. 2030-ra a Semmelweis Egyetem Európa öt legsikeresebb, a gyógyító tudományokkal foglalkozó
egyetemévé válik, illetve a világ 28 ezer egyeteme közül a legjobb 100 közé kerül.
2. Magyarország és a nemzet magyar nyelvű egészségügyi ellátásának szuverenitását biztosítva a
Semmelweis Egyetem alapításának 250. jubileumi évével indult kurrikulumreform keretében
megújul az orvos és egészségügyi szakemberképzés teljes rendszere.
3. A Semmelweis Egyetemen fogják képezni Európa legkiválóbb orvosait, gyógyszerészeit,
konduktorait, egészségügyi szakembereit, hisz a magyar nemzet polgárai megérdemlik, hogy
egészségügyi problémáik megoldásában a legjobb szakemberekre bízhassák magukat.
4. A Semmelweis Egyetem kiemelt exportterméke a nemzeti szinten is jelentős bevételt termelő
idegennyelvű orvosképzése. Uniós orvosképzési nagyhatalom lehetünk, mindeközben a külügyikülgazdasági politikának megfelelően harmadik országok felé nyithatunk, a migráció kiindulási
országaiba pedig helyben képzéssel egészségügyi képzési modell exportját és a helyben tartást
biztosíthatjuk.
5. Olyan orvosok, egészségügyi szakemberek hagyják el a Semmelweis Egyetemet, akik az orvoslás
területén kiemelten fontos keresztény kulturális gyökereket ismerik, az egészség értékét
nemcsak értik, hanem élik.
6. A Semmelweis Egyetem klinikai betegellátási tevékenysége megújul, teljes közellátási portfólió
kialakításával fokozza a magyar lakosság egészségbiztonságát, növeli az egészségügy ellátás iránti
bizalmat.
7. A Semmelweis Egyetem célja, hogy a járványkezelés hazai oktatási, tudományos ellátási bázisa
legyen, és fejlesztéseivel támogassa a gazdaság újraindítását.
8. Az Egyetem kutatási, innovációs bázisán a szuverenitását biztosító, nemzetstratégiai szempontból
kiemelt egészség- és gyógyszeripari fejlesztések valósulnak meg, előtérbe helyezve a nemzeti
ipari együttműködéseket, forrásokat bevonva a nemzetközi vállalati szektorral való
kooperációkban. Ezzel Koppenhágához, Szingapúrhoz hasonlóan egy nemzeti koordinációval
működő egészségipari innovációs és exportközpont hozható létre. A Semmelweis Egyetem kutatási
teljesítménye a hazai és nemzetközi partnerekkel való kormányzati célok szerinti betegközpontú

9.

egészségipari együttműködésből adódóan gyakorlati, transzlációs irányban jelentősen
növelhető, melyben a hazai egészségipari szereplők kiemelt szerepet kapnak.
Az egészségügyi adatvagyonnal való gazdálkodásban való vezető szerep elérése, stratégiai
partnerség a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséggel, a Mesterséges Intelligencia Koalíció tagjaként az
egészségügyben való MI hasznosítása, az e-egészségügyi megoldások fejlesztése területén
Magyarország első számú, vezető kutatási és fejlesztési központja legyen.

A Semmelweis Egyetem a Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) keretében elkötelezett a jogszerű, igazságos,
etikus működés mellett, felvállalva a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét, értéket teremtve a
társadalom számára, munkavállalóinak megbecsülésével és motiválásával.
Az Egyetem felsővezetése biztosítja a minőségkultúra kialakulását a minőségbiztosítási és
minőségfejlesztési tevékenységek gyakorlati megvalósulását, a minőségirányítási rendszer folyamatos
fejlesztése mellett.
A Semmelweis Egyetem vezetése ennek érdekében a minőségirányítási rendszer működtetését stratégiai
fontosságúnak tekinti, és biztosítja, hogy a minőségpolitikáját valamennyi dolgozója megismerje, munkáját
a minőségcélok valódi implementálása mellett, elkötelezetten végezze.
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