Minıségpolitika
A PERFEKT célja olyan minıségi, bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása vevıinkkel, ami alapján meggyızzük
ıket arról, hogy
• olyan tudás megszerzésében segédkezünk, ami idıtálló, komoly értéket képvisel a fogyasztó egész további
életében,
• tanácsadási szolgáltatásaink révén olyan értéktöbblethez jutnak, amely szervezetük eredményesebb
mőködését teszi lehetıvé.
Intézményünk az önértékelés rendszerének folyamatos fejlesztésével támogatja a minıségcélok elérését,
valamint figyelemmel kíséri a jogszabályi és a szakmai követelmények változásait, valamennyi munkatársa és
együttmőködı partnere teljes mértékben elkötelezett az ezeknek való megfelelés és mőködés, a
minıségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése mellett. Minıségirányítási rendszerünket évenkénti
felülvizsgálatnak vetjük alá.
A PERFEKT üzenete
• a hallgatói felé:
Felfogásunk szerint az oktatás minısége nem más, mint az oktatásban és a tudáshasznosításban érdekeltek
elégedettsége.
Az élethosszig tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé vezetı sikeres út velejárója, elısegíti a
gazdaság versenyképességét, a foglalkoztathatóságot és egyben a társadalmi kirekesztés leghatékonyabb
ellenszere. Célunk és missziónk ezen elveken keresztül hallgatóink mind teljesebb és sikeresebb életének
megvalósításában való segítség nyújtása.
A meghirdetett tanfolyamainkon, programjainkon igényesen, magas színvonalon - európai normáknak
megfelelıen - oktatunk, Perfekt minıségben.
• a tanácsadási szolgáltatást igénybevevık felé:
Napjainkban elengedhetetlen, hogy kiegészítı szolgáltatásként gazdasági- és képzési folyamatokhoz kapcsolódó
tanácsadási tevékenységet végezzünk. Tanácsadási szolgáltatásainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy
vevıinket/ügyfeleinket a középpontba helyezve megismerjük igényeiket, hogy a legmagasabb szintő minıségi
szolgáltatást nyújthassuk, fokozva ezzel a vevıi elégedettséget.
Tanácsadási szolgáltatásunk célja, hogy a vevıinket/ügyfeleinket segítsük az igényeik felismerésében és
érvényesítésében, valamint a rejtızködı oktatási igények feltárásában az optimális oktatási tematikák
összeállításával és a megfelelı képzési programok kiválasztásával.
• a könyvvásárlói felé:
A jó könyv egy életre szóló élményt nyújt. A jó tankönyv ennél is többet ad olvasójának: forrás a múltról,
segítıtársa a jelenben, kulcs a jövıjéhez.
Jó tankönyvet kiadni nem csak azon múlik, hogy a vevıink elıképzettségének, elvárásainak leginkább megfelelı
nyelvezettel, tartalmi felépítéssel és kivitelezéssel készítjük-e el a könyvet. Nem is csupán a tananyag elméleti és
gyakorlati részeinek megfelelı arányán, és nem a terjedelmén. Nem csak azon, hogy a megfelelı idıben
kezdtünk-e el a megfelelı szerzıkkel, szerkesztıkkel dolgozni a megfelelı témán. A jó tankönyv kiadásához
mindez nem elég; kell az az elkötelezettség is, amely lehetıvé teszi számunkra, hogy kiadványainkat mint az
oktatók és a hallgatók igényeit egyaránt szem elıtt tartó forrást, segítıtársat és a sikeres jövı kulcsát
kínálhassuk.
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