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Minőségpolitika 
 
 
Az Edutus Főiskola küldetése az értékes saját szakmai és tudományos termékekkel rendelkező és azokat terjesztő, 
széles körben partnerként elfogadott, a helyi közintézményi felelősségvállalást teljesítő, gyors reagálású és 
innovatív, magyar magántulajdonú tudásipari, oktatási és tudományos műhely kiegyensúlyozott fenntartása és 
állandó fejlesztése. 

 
A főiskola garantálja képzési programjai és az általa kiadott diplomák minőségét. A garancia alapja az intézményi 
stratégiához illeszkedő, annak megvalósításához szükséges minőségpolitika, illetve minőségirányítási rendszer 
működtetése. A minőségpolitika megvalósításának eredményeképpen az intézmény a hazai és a nemzetközi 
munkaerőpiacon jól hasznosítható, magas színvonalú ismereteket közvetít hallgatói részére, tevékenysége során az 
oktatás és kutatás hatékonysága, eredményessége és egymásra hatása a legfőbb szempont. 
 
Az intézmény célja, hogy lehető legmagasabb színvonalon kielégítse a hallgatók, a munkatársak, valamint külső 
partnerei – a munkaerő-piac szereplőinek – meglévő és várható igényeit, kívánalmait, elnyerje és megtartsa 
elégedettségüket. Mindezek eléréséhez arra törekszik, hogy a modern gondolkodás, tudás és gyakorlat 
központjaként működjön a belföldi és a határon túli képzési helyein. 
 
Az intézmény a szolgáltatásait folyamatosan, tudatosan és tervszerűen fejleszti. Képzési kínálatát a gazdaság 
igényeinek megfelelően, az Európai Felsőoktatási Térségbe és az Európai Kutatási Térségbe illeszkedve alakítja ki. 
Fontos irányelv, hogy a működésben érvényesüljön a versenyképesség, a hatékonyság és a környezettudatosság. 
 
Az intézmény a stratégiai célok megvalósítása érdekében TQM és EFQM alapú minőségirányítási rendszert 
működtet, amelynek hatékonyságát önértékelési rendszerrel szisztematikusan méri és javítja, a folyamatba a 
hallgatókat és az egyéb külső érintetteket is bevonja. Mindehhez alapvető a vezetőség, a tanszékek és más 
szervezeti egységek, valamint az egyének minőségirányítással kapcsolatos felelősségének meghatározása, és a 
szervezeti kultúrába való beépítése. 
 
Az intézmény támogatja az akadémiai integritást és szabadságot, ami magában foglalja a tanítás, a tanulás és a 
kutatás szabadságát, összhangban az intézmény alapértékeivel, küldetésével és stratégiai célkiűzéseivel. A főiskola 
vállalja, hogy partnerei számára a működését mindenkor átláthatóvá teszi, ennek érdekében folyamatosan közöl 
információkat szolgáltatásairól, valamint azok minőségéről. 
 
Az intézmény vezetése határozottan elkötelezi magát egy olyan szervezeti kultúra mellett, amely kiemelten kezeli a 
minőség és a minőségbiztosítás megvalósítását, ezért olyan viselkedésmódra, attitűdre ösztönzi az intézmény 
polgárait, amely megfelel ezen szemléletnek. Fellép a nem etikus magatartás, valamint az egyéneket érő intolerancia 
és diszkrimináció minden formája ellen. 
 
 

 


