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HALLGATÓK  

Célunk, hogy kiváló minőségű, a piaci igényeknek megfelelő képzés nyújtsunk minden képzési 

szinten, amely alapján a hallgatók a pécsi jogi kart választják első helyen, amikor a 

továbbtanulásról döntenek. Ennek érdekében mérjük és növeljük hallgatóink elégedettségét; 

törekszünk arra, hogy hallgatóink a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tudásra tegyenek 

szert; innovatív és gyakorlatorientált oktatási módszereket alkalmazunk; az oktatásmódszertan 

folyamatos fejlesztése révén fokozzuk hallgatóink tanulási élményét; bevonjuk hallgatóinkat az 

őket érintő döntésekbe; idegen nyelvű oktatási programjaink segítségével növeljük külföldi 

hallgatóink számát, továbbá erős kapcsolatot ápolunk végzett hallgatóinkkal. 

 

 

MUNKATÁRSAK  

Célunk, hogy munkatársaink értéknek tekintsék azt az együttműködő, innovatív közösséget, 

amelyben tevékenykednek. Előmozdítjuk az önfejlődést olyan környezet biztosításával, ahol 

rendelkezésre állnak azok az eszközök, erőforrások, visszajelzések és vezetés, amire szükséges 

a sikeres karrieépítéshez. Ennek érdekében gondot fordítunk a munkatársak fizikai és szellemi 

jólétére; a munkatársak kiválóságon alapuló kiválasztására és fejlesztésére; a kiválóság 

felismerésére és jutalmazására; világszínvonalú szakemberek képzésére az oktatás, a kutatás és 

a gyakorlat területén. Hiszünk abban, hogy erősségünk a közösségünk sokszínűségében rejlik. 

Törekszünk arra, hogy kiváló eredményeket érjünk el hallgatóinkkal és más külföldi 

egyetemekkel együttműködve. Olyan feltételeket és körülményeket alakítunk ki, amelyek 

támogatják a tudás és a technológia áramlását. Törekszünk a professzionális emberi erőforrás 

menedzselésre. Támogatjuk munkatársaink törekvéseit a tanulás, a tanítás és a kutatás 

szolgálatában. Családbarát munkakörülményeket biztosítunk. 

 

 

KUTATÁSI KIVÁLÓSÁG 
Célunk, hogy olyan multidiszciplináris és együttműködéseken alapuló kutatási tevékenységet 

végezzünk, amely releváns kihívásokra irányul. Magas színvonalú kutatási tevékenységünk 

erkölcsi normarendszeren nyugszik. A tudományterületeket igyekszünk olyan újszerű módon 

összekötni, hogy az a kutatásban való részvételre indítsa az érdekelteket. Ennek érdekében 

ösztönző atmoszférát alakítunk ki; támogatjuk a nemzetközi kutatási együttműködéseket 

valamint hazai felsőoktatási intézményekkel, vállalkozásokkal illetve regionális és nemzeti 

szervezetekkel történő együttműködéseket. Megfelelő feltételeket biztosítunk a kutatási 

együttműködésekben résztvevő felek számára, amelyek elősegítik a szakismeret és technológia 

zökkenőmentes áramlását; a média bevonásával növeljük kutatási eredményeink ismertségét és 

társadalmi elfogadottságát; kutatás-intenzív munkakörnyezetet hozunk létre, amelyben az 

oktatás aktív szerepet kap, illetve a kutatási eredményeket folyamatosan integráljuk az 

oktatásba; biztosítjuk a kutatási és publikációs tevékenységet támogató pénzügyi hátteret; 

meghatározzuk az intézmény erősségein alapuló kutatási témákat, valamint biztosítjuk azok 

összhangját a hosszú távú stratégiai célokkal. 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Célunk, hogy professzionális kapcsolatokat alakítsunk ki az egyetem intézményén kívüli 

szervezetekkel, amelyek javítják végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit, elősegítik a 

kutatói tevékenységet, a tanulást és a tudásmegosztást. Ennek érdekében gondot fordítunk a 

nemzetközi partnerkapcsolatok fejlesztésére; javítjuk pozícióinkat a tudományos életben olyan 

módon, hogy számos külföldi hallgató és oktató választása a Pécsi Tudományegyetem legyen;  

erősítjük az európai és globális perspektívát a képzési programokban; bátorítjuk hazai és 

nemzetközi végzettjeinket, hogy segítsék hallgatóinkat tapasztalataikkal a munkaerőpiacra való 

integrálódás során; törekszünk arra, hogy megfelelő kutatási- és együttműködési kapcsolatokat 

alakítsunk ki más egyetemekkel, regionális, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel és 

vállalkozásokkal; szoros kapcsolatot tartunk fenn a lehetséges finanszírozó szervekkel. 

 

 

TECHNOLÓGIA 

Célunk, hogy egy „határtalan” digitális egyetem részévé váljunk. Ennek érdekében oktatásunk 

és kutatásunk során is a legkorszerűbb digitális technológiát alkalmazzuk; segítjük 

hallgatóinkat és munkatársainkat a globális digitális környezetbe való bekapcsolódásba; 

biztosítjuk számunkra a hatékony munkavégzést támogató digitális környezetet; folyamatosan 

fejlesztjük a kar infrastruktúráját, kiemelkedő online jelenlétre törekszünk. 

 

 

MARKETING 

Célunk, hogy marketingtevékenységünk révén megerősítsük hírnevünket és nemzetközi szinten 

is elismert márkanevet alakítsunk ki. Ennek érdekében növeljük hírnevünket a régióban, 

országszerte és nemzetközi szinten is; kiemelt értékeink folyamatos szem előtt tartásával 

kulcsfontosságú partnereink számára megerősítjük az intézménymárka imázsát; egyértelmű, 

állandó és mindenkit érintő marketingkommunikáció segítségével ösztönözzük a hallgatók, a 

munkatársak és az alumni intézményünk iránti elkötelezettségét. 

 

 

FENNTARTHATÓSÁG 

Célunk, hogy működésünk minden szempontból fenntartható legyen és ezzel pozitív példát 

mutassunk környezetünk számára. Ennek érdekében döntéseink során figyelembe vesszük a 

fenntarthatóság alapelvét; stabil finanszírozásra törekszünk; erőforrásainkat céljaink 

megvalósítására fordítjuk és tevékenységeinket üzletileg megfontoltan menedzseljük; keressük 

és alkalmazzuk a környezetbarát megoldásokat; figyelünk az energiafelhasználásunkra, és a 

lehetőségekhez mérten csökkentjük azt. 
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