
 

A KAR MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI IRÁNYELVEI 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar minőségirányításának a 
kari minőségpolitikára épülő irányelvei az alábbiak: 

1. A Kar nem rendelkezik önálló, elkülönült minőségirányítási rendszerrel, minőségügyi 
szervezete az Egyetem minőségirányítási rendszerének egyik alrendszerét képezi. A Kar 
minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenysége alapvetően az egyetemi minőségügyi 
folyamatok meghonosításában, a Kar gyakorlatába való átültetésében fejeződik ki. Fő 
tevékenysége a közigazgatás-tudomány és az államtudományok minőségi oktatására, 
fejlesztésére és modernizációjára irányul. A Kar az egyetemi minőségirányítási rendszer 
keretein belül aktív, kezdeményező minőségügyi tevékenységet folytat és kíván folytatni 
a jövőben is.   

2. A Kar minőségpolitikája része az Egyetem minőségpolitikájának, szerves egységbe 
foglalja az oktatott szakok minőségpolitikáját és minőségügyi tevékenységét. 
Feladatának tekinti a hivatásrend specifikumait felmutató önálló kari arculat 
létrehozását a hazai- és nemzetközi felsőoktatásban és a felnőttképzésben. 

3. A minőségirányítási rendszer olyan működtetése és fejlesztése, amely biztosítja sajátos 
pozíciójának megtartását és megerősítését a hazai és a nemzetközi felsőoktatás 
rendszerében. 

4. A fenntartói és megrendelői igények szerint a felsőoktatási és tanfolyami képzési kínálat 
modernizálása, az oktatást támogató kutató- és innovatív tevékenységek folyamatos 
fejlesztése, javítása. 

5. A Kar munkatársainak és hallgatóinak minőségközpontú gondolkodásmódjának 
folyamatos fejlesztése, a fejlődés és a minőség iránti elkötelezettség ösztönzése, belső 
szükségletté és elvárássá válásának segítése, az egyénnek saját magával és a 
környezetével szembeni igényességének formálása. 

6. A Kar tevékenységének alapját a jogszabályok, a hazai és a nemzetközi szabványok, a 
MAB elvárásai, valamint a hivatásrendre vonatkozó etikai normák képezik. 

7. A Kar polgárai számára olyan munkakörülmények és munkafeltételek megteremtése és 
fenntartása, amely lehetővé teszi számukra a tudományos és szakmai fejlődést.  

8. A humánerőforrás folyamatos minőségi fejlesztése, az oktatói utánpótlás biztosítása. 

9. A kiemelten teljesítő munkatársak és a kiváló hallgatók számára erkölcsi, anyagi 
megbecsülés biztosítása. 

10. Nyitottság a hazai és a nemzetközi felsőoktatás területén a kapcsolatépítésre és az 
együttműködésből eredő előnyök kölcsönös befogadására. A jó gyakorlat átvétele más 
felsőoktatási intézményektől, és hasznosítása a Kar oktatási és kutatási 
tevékenységében.  

 

 

 

Budapest, 2016. március 22. 

 


