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A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Küldetése

A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) a Debreceni Egyetem egyik kara, ahol magyar és
angol nyelven graduális illetve magyar nyelven posztgraduális oktatás és ezen kívül
tudományos kutatómunka folyik.
A GYTK célja az, hogy Észak-Magyarországon, a 21. század színvonalának megfelelő
gyógyszerésztudományi oktató-kutató központ legyen. Ezért mindent elkövet, hogy oktató,
kutatómunkája ismert és elismert legyen a szakma hazai és nemzetközi világában, és
folyamatosan gyarapítja ismereteit a tudományág területén.
A DE GYTK a kor kihívásainak új minőségfejlesztési programokkal és szolgáltatásokkal kíván
megfelelni, amelyekben hangsúlyt kapnak a következő alapértékek:
•
•
•

Kiválóságra való törekvés az oktatás területén
Tekintetbe veszi az emberi méltóságot, az egymásra utaltságot
Önzetlenség és felelősség a társadalom iránt

Az oktatásban hallgatóinkat és oktatóinkat arra készítjük fel, hogy olyan magas fokú szakmai
tudást, igényességet és problémamegoldó készséget sajátítsanak el, melyekre az önálló
gyógyszerészi tevékenység alapjai biztonsággal építhetők. E mellett rendelkezzenek, a
társadalom különböző területein jelentkező, változó egészségügyi igények megértésének és
kezelésének készségével.
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.
A kutatási tevékenységünk célja olyan új ismeretek szerzése, amellyel a betegségek okára,
megelőzésére és kezelésére, valamint az egészséges állapot megőrzésére, javítására és
visszaállítására irányulnak. Célunk mind az alap, mind az alkalmazott kutatások területén a
nemzetközi színvonal elérése és megőrzése, és gyógyszerekkel kapcsolatos fejlesztéseket
szolgáló innovációs kutatások alapjainak megteremtése és biztosítása. Kutatásaink
kapcsolódhatnak a Klinikai Központ Klinikáin elvégzett humán klinikai vizsgálatokhoz,
azáltal, hogy preformulációs és preklinikai vizsgálatokkal hozzájárulunk a vizsgálati minták
laboratóriumi fejlesztéséhez. Ezért a kutatások minőségbiztosítási rendszerének kialakításakor
ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük.
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A közösségi szolgálatban meghatározó szerepet kívánunk betölteni a régió és az ország
gyógyszerészettel kapcsolatos kérdések alakításában. Igyekszünk megfelelni a gyógyszerész
képzettségű egészségügyi szakember utánpótlás regionális igényeinek. Az egészségmegőrzés
értékeit közvetíteni kívánjuk külső szakmai, lakossági és helyi egészségpolitikai fórumok felé,
valamint szoros kapcsolatot kívánunk tartani az ehhez kapcsolódó szervezetekkel.
Az intézményünk személyi fejlődésében arra törekszünk, hogy oktatóinkban,
munkatársainkban és hallgatóinkban fejlesszük és erősítsük azokat a készségeket, amelyek
meghatározó fontosságúak a gyógyszerésztudományi oktatás és kutatás 21. századi kihívásaira
való válaszunkban, mint pl.: megfelelő szakismeret, humanizmus, empátia, szociális
érzékenység,
kollegialitás,
professzionizmus,
önállóság,
kritikus
gondolkodás,
együttműködésre és vezetésre való alkalmasság.
Ezért a Karon olyan munkakörülményeket és munkastílust kívánunk megvalósítani, amely
kisugárzó erejű a szűkebb és tágabb környezetünkre.
A GYTK dolgozói az oktatási és kutatási feladatukat a fent említett magas színvonalon kívánják
teljesíteni és ezzel igyekeznek hozzájárulni nemcsak a régió, hanem egész Magyarország
egészségének fejlődéséhez.
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