
 

 

A KAR MINŐSÉGPOLITIKÁJA 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának küldetése 

a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás megteremtéséhez és működtetéséhez való 

hozzájárulás. A Kar oktatási és kutatási tevékenység keretében, az elméleti és gyakorlati tudás 

átadásával, a tudományos-, fejlesztési- és innovációs tevékenységek segítésével a XXI. századi 

magyar társadalom számára olyan speciális szakembereket, tevékenységüket hivatásnak tekintő 

közszolgálati dolgozókat képez, akik a haladó nemzeti hagyományokat vállalva a magyar 

értelmiség integráns részévé válnak, de nemzetközi színtéren is megfelelnek a közszolgálatban 

dolgozó szakemberekkel szemben támasztott követelményeknek.  

A közigazgatás-tudomány területén a Kar az egyetlen magyar felsőoktatási szervezet, 

ebből adódóan a hazai és a nemzetközi felsőoktatásban elismert, specifikumának megfelelő 

vezető szerepet kíván betölteni. A képzés - a felsőoktatási törvény és a fenntartó szándéka 

szerint - centralizáltan működtetett intézményben, alap- és mesterképzési szakokon, valamint 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában, továbbá felsőoktatási szakirányú továbbképzési 

tanfolyamok keretei közt folyik, a legújabb oktatási innovációk figyelembevételével.  

A Kar elméleti és gyakorlati képzési programja hallgatóközpontú és arra irányul, hogy a 

hallgató átérezze a megszerzett tudás örömét, éljen az oktatásban számára kínálkozó fejlődési 

lehetőségekkel, álljon készen az egész életen át tartó tanulásra, valamint élete végéig büszkén 

kötődjön az hivatásrendjéhez és ahhoz az oktatási intézményhez, melyben végzettségét szerezte.  

A Kar törekszik az elméleti és gyakorlati tudás legmodernebb eszközökkel és 

módszerekkel történő átadására, figyelembe véve a hazai és a nemzetközi felsőoktatási 

tapasztalatokat, valamint a gazdasági és a társadalmi viszonyokat. 

A Kar a közszolgálati hivatásra készít fel, arra törekszik, hogy végzett hallgatói olyan 

versenyképes elméleti, gyakorlati és vezetői kompetenciákat szerezzenek, amely egyrészt 

képessé teszi őket a hivatásrendjükből adódó küldetésük teljesítésére, feladataik ellátására, 

másrészt megalapozza a közszolgálati életpályák közötti átjárhatóságot. A Kar kiemelten 

fontosnak tartja az egészséges életmódra nevelést, biztosítja hallgatói számára a rendszeres 

sportolásnak és a testi képességeik folyamatos fejlesztésének lehetőségét. Életfilozófiájuk és 

életvezetési stílusuk kialakításában nagy hangsúlyt helyez az élethosszig tartó tanulás 

életformává válására, a hivatásukból adódó feladatok színvonalas és felelősségteljes 

teljesítésére, a társadalmi felelősségvállalásra.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán megvalósuló 

minőségpolitika fontos eredménye, hogy az oktatási-kutatási tevékenység olyan speciális 

hozzáadott értékeket tartalmaz a hallgatók számára, amelyek megkülönböztetik a Kart a többi 

felsőoktatási és felnőttképzési intézménytől. Többet és jobbat kínál, mint más intézmények, és a 

hallgató számára már a belépéskor egy sikeres közszolgálati pálya lehetőségét vetíti előre. 
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