MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
DOKUMENTUM ALBUM

MDA-05.21

Revízió:
Oldal:

MINŐSÉGPOLITIKA

1.0
1/1

"Míg a XX. század analfabetizmusa az egyszerű írástudatlanság, addig a XXI.
századé az információ-szerzés és feldolgozás képességének a hiánya lesz."
A SZÁMALK Zrt. - a jogelődöt is figyelembe véve - több mint 30 éve a számítástechnika oktatásának
vezető hazai intézménye.
A számítástechnika oktatásában betöltött piacvezető szerepének megtartása mellett céljának
tekinti, hogy a számítástechnikát nem önmagáért, hanem eszközként használó más területek
oktatásában is növelje részesedését.

Küldetésünk alapértékei
A jelenlegi, igen gyorsan változó technikai körülményeknek megfelelően olyan szervezetben
kívánunk működni, amely képes nyitottan és rugalmasan reagálni a gyorsan változó piaci
igényekre. Különböző területeken működő vállalkozásokkal jó kapcsolatot kialakítva, a nemzetközi
trendeket is figyelembe véve, bizonyos jól meghatározott piaci területeken felmérjük a várható
igényeket és felkészülünk azok magas színvonalú kielégítésére.
A kereslet igényei erősen az alkalmazott informatika oldalára helyezik a hangsúlyt. Ez
megköveteli, hogy az informatikába korábban be nem kapcsolódott szakmai csoportok számára is
hozzáférhető, nyitott módon folyjon az oktatás.
A SZÁMALK Zrt. célja, hogy a piacilag meghatározó jelentőségű gazdasági-pénzügyi terület
erősítéséhez szükséges szakmai változtatásokat végrehajtsa és az alkalmazott informatika
területén lévő piaci fehér foltokat felszámolja. Az alkalmazott informatika területén
elengedhetetlen a piaci arányok és munka-erőpiaci kereslet pontos felmérése és azok
változásainak folyamatos figyelése.
Vezérlő elvünk: „Mindent a hallgatóért”
A SZÁMALK Zrt. továbbra is meg akarja tartani a sokszínűséget a különböző képzési szintek és
formák tekintetében, tág választási lehetőséget kínálva ezzel ügyfelei számára. A különböző
oktatási szintek és formák integrációja olyan új szervezeti forma kialakítását igényli, amely az
érvényben levő szabályozás figyelembe vételével együtt működteti a különböző képzési formákat
összehangolva kezelő intézményt.
Tekintettel arra, hogy potenciális hallgatóink nagy része munkája mellett tanul, a távoktatás, az
elektronikus oktatás módszerének alkalmazását tovább kívánjuk szélesíteni és tökéletesíteni.
A folyamatos e-learning és multimédia fejlesztés is ezt a célt szolgálja. A távoktatás által megkívánt
új oktatási szemlélet, új tanítási módszerek magas színvonalon történő bevezetése és alkalmazása
legfontosabb szakmai és üzleti kihívásunknak tekinthető.
Fontosnak tartjuk, hogy a SZÁMALK Zrt., mint közösség is megjelenjen, amely folyamatosan kínál
szakmai továbbképzési lehetőségeket. Kiépíti és gondozza a hazai és nemzetközi kapcsolatokat.
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