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MINŐSÉGPOLITIKA

Az intézmény célja, alapelvek, küldetéspolitika
Az OTP Fáy András alapítvány célul tűzte ki a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján
engedélyezett képzések folytatását.
Jelenleg a felnőttképzési törvény szerint engedélyezett pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási
témakörben született képzéseinkkel bizonyítjuk, hogy az itt képződő felnőttek színvonalas
szolgáltatásban részesülnek.
Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek a számukra biztosított szolgáltatásokkal, hogy
a legteljesebb mértékben kielégítjük a képzések felé támasztott igényeket és elvárásokat.
Számunkra a legfontosabb, hogy a képzések sikeres elvégzésével partnereink hatékony és sikeres
pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációs témájú diák programokat legyenek képesek
megvalósítani.
A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatókkal dolgozunk, képzési programjaink
és képzési módszereink, gyakorlataink fejlesztésekor támaszkodunk oktatóink szakmai tudására,
tapasztalatára és kreativitására.
Képzéseinket, szakmai munkánkat minden esetben magas minőségű szervezéssel, igényes és
innovatív infrastruktúrával, modern digitális eszközökkel, színvonalas tájékoztatással alapozzuk meg.
A résztvevők számára biztosítani kívánjuk kognitív és szociális kompetenciáik fejlesztését, szakmai és
módszertani tudásuk elmélyítését.
Képzéseinken a célcsoportnak leginkább megfelelő mérési-értékelési formákat választjuk, ezáltal
növelve mindenki esélyét a sikeres és eredményes tanítási-tanulási folyamat befejezéséhez.

Az intézmény szervezeti egységei, alkalmazottai felelőssége a minőségbiztosítással kapcsolatban
Munkatársaink felé elvárás, hogy saját szakterületükön minden helyzetben a legjobbat nyújtsák. Ezt
segíti elő a szervezeti felépítés, a kollégák számára biztosított szakmai fejlődési lehetőségek, a
folyamatos szakmai kommunikáció, a rendszeres tájékoztatás. Az OTP Fáy András Alapítvány tanuló
szervezet, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szakmai vélemények, ötletek,
újdonságok a megfelelő fórumokon elhangozhassanak, támogatás esetén beépülhessenek
fejlesztéseinkbe.

A képzéseken résztvevők bevonása a minőségbiztosítás megvalósításába
A minőségi képzés iránt elkötelezettségünk mentén, eleget téve a jogszabályi előírásoknak, kiemelt
hangsúlyt fektetünk a résztvevők elégedettségének mérésére. Ehhez kétféle mérési eszközt
alkalmazunk. Mérjük a képzések szakmaiságát, megvalósításuk körülményeit, szakmai és egyéb
elvárások teljesülését. Ezen kívül mérjük a képzők felkészültségét, szakmai munkájuk megítélését. A
képzésekhez kapcsolódó eredményeket nyilvánosságra hozzuk, valamint beépítjük szakmaiságunkba
a fejlesztések előkészítésekor, hasonlóképpen, mint a képzőkhöz kapcsolódó észrevételeket. Az
elégedettségmérő eszközöket önkéntes alapon, anonimitás megtartásával alkalmazzuk.
A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja
Minőségpolitikánkat tervezetten a képzések minden szakmai módosítása során felülvizsgáljuk. A
Minőségpolitika az OTP Fáy András Alapítvány felnőttképzési és egyéb szakmai tevékenységét
meghatározó dokumentum, amelynek megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása és hatályba lépése
az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.
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