MINŐSÉGPOLITIKA

A Szent István Egyetem tevékenységeinek középpontjában mindenkor a hallgató áll. Célunk, hogy
megbízható, magas színvonalú oktatási, kutatási és egyéb szolgáltatási tevékenységeinkkel biztosítsuk
az intézmény hazai és nemzetközi versenyképességét, szakmai elismertségét.
Küldetésünk, hogy alkalmazható, a kor és a munkaerőpiac igényeit kielégítő, folyamatosan megújuló,
magas színvonalú, gyakorlatorientált képzést nyújtsunk hallgatóink számára.
A Minőségpolitika megvalósítása érdekében az egyetem vezetősége elkötelezettséget vállal az MSZ
EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése,
fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt, amelyet eszköznek tekint céljai megvalósításához.
A Szent István Egyetem mindenkor meg kíván felelni a munkaerőpiac, a gazdaság és a társadalom
igényeinek, és mindent megtesz azért, hogy a tevékenységeiben érdekelt felek feltétlen megbízható és
korrekt partnernek tekintsék.
A Szent István Egyetem – a küldetésnyilatkozatában és az intézményfejlesztési tervében foglaltakkal
összhangban – az alábbi célok elérése iránt kötelezi el magát :
- a felsőoktatási versenyben megszerzett pozícióját folyamatosan erősítse, megalapozott jó
hírnevét állandóan öregbítse;
- hallgatói hazai és nemzetközi szinten versenyképes, a munkaerőpiac igényeit magas szinten
kielégítő tudást és diplomát szerezzenek;
- szakmai igényességet, színvonalas munkakultúrát és a biztos tudást alakítsa ki a hallgatókban;
- az elméleti és gyakorlati oktatás helyes arányának megválasztásával sikeres gyakorlati
szakemberek képzését valósítsa meg;
- a karok között hatékony belső kommunikációt és együttműködést teremtsen;
- munkatársai számára megbízható munkahelyet, megfelelő munkakörnyezetet és szakmai
fejlődést biztosítson;
- szervezeti kultúráját folyamatosan fejlessze;
- eredményesen működjön együtt hazánk és Európa felsőoktatási intézményeivel, társadalmi és
gazdasági szervezeteivel a kulturális és a gazdasági élet gazdagítása érdekében;
A Minőségpolitika megvalósulása érdekében a Szent István Egyetem felső vezetése:
- elvárja munkatársaitól, hogy munkájukkal szemben fokozottan igényesek legyenek, a
minőségpolitikát ismerjék és alkalmazzák;
- ösztönzi munkatársait, hogy ismereteiket, szaktudásukat folyamatosan bővítsék;
- egyaránt bevonja az intézmény dolgozóit és hallgatóit is tevékenységeibe;
- elvárja, hogy minden munkatársa személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá az
egyetem sikereihez.
Partnereink biztosak lehetnek abban hogy, a Szent István Egyetem valóban egy
„ÉLETRE VALÓ DÖNTÉS” .
Gödöllő, 2012. február 27.
Dr. Solti László
rektor
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Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar gyakorlatorientált, erős elméleti alapokon nyugvó
felkészítést folytat a kisgyermekekkel foglalkozóktól egészen a felnőtt korosztályt érintő pedagógus,
andragógia, szociális munka és bölcsész szakemberek képzésének területén. Az alapképzés jelenleg
csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus tanító, andragógia, informatikus könyvtáros és szociális
munka alapszakokon, illetve szlovák, román és német nemzetiségi, valamint roma kisebbségi
óvodapedagógus és tanító szakirányokon folyik, de a pedagógusképzésben szerzett tapasztalatainkat
felsőfokú szakképzések formájában is átadjuk a tanulni vágyóknak. A diplomával rendelkező pedagógusok
számára posztgraduális szakirányú képzések és továbbképzések széles spektrumát kínáljuk.
Az intézmény arra törekszik, hogy hazai összehasonlításban magas szinten feleljen meg a Szent István
Egyetem normáinak és a nemzetközi elvárásoknak is eleget tegyen. Célunk, hogy magas szinten teljesítsük
a nemzetközi szervezetek, elsősorban az European Association for Quality Assurancein Higher Education
ajánlásait, az európai felsőoktatás minőségirányítására vonatkozó útmutatásokat, melyek a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság értékelésében is megjelenik. Célunk az oktatás területén a társadalom
és az azonosított külső és belső érdekelt felek igényeinek magas szintű kielégítése.
Kiemelt célkitűzéseink a fő tevékenységi területeinken:
Oktatás: magas szintű, a hallgatók elkötelezett együttműködésével folyó gyakorlati és elméleti képzés
biztosítása a Kar hallgatói részére, olyan pedagógusok és bölcsészek kibocsátása, akik munkájuk során
képesek a megszerzett tudást hatékonyan alkalmazni és továbbfejleszteni. Minden alapszakunk
gyakorlatorientált, a képzés folyamatában már az első félévekben megjelennek a gyakorlati képzés elemei.
Tradicionális tevékenység: A térség ősi hagyományait ápoló, továbbvivő gyakorlati pedagógiai felelősség
felébresztése, mely a jászsági és békési, valamint a helyi értékeket tartja szem előtt. A kisebbségi
identitásta Kar értékrendjébe épített kompromisszumra kész partnerséggel kívánja kialakítani. A
Jászberényi Képzőhelyen lehetőség van íjászkodásra és lovaglásra is, mintegy elébe mentünk a Nemzeti
Lovas Stratégia megvalósításának.
Kutató, fejlesztő és innovációstevékenység: a nemes hagyományok ápolása mellett korszerű, XXI.
századi európai értékek biztosítása a jövő nemzedékének. Feladatának látja a térség iskolázottságának
felemelését, az elsőgenerációs értelmiség támogatását, a munkaerő megtartását és az alapképzés melletti
felnőttképzés megteremtését.
Nemzeti-kisebbségi képzés: a szlovák, román, német és roma képzést igénybevevők elvárásainak magas
szintű kielégítése.
Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar célkitűzése továbbá a Kar munkatársai körében a minőség
iránti elkötelezettség ébresztése, erős minőségszemlélet, minőségszempontú gondolkodás kialakítása,
fejlesztése.
Fentiek érdekében:

Figyelemmel kísérjük a hallgatók, dolgozóink, partnereink és a társalom igényeit, visszajelzéseit.

A tudománynak és az oktatásnak elkötelezett munkaközösséget formálunk.

kiemelt hangsúlyt helyezünk a humánerőforrás fejlesztésére, a munkatársak ösztönzésére.

A folyamatok hatékony irányítására és kiértékelésére MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszert működtetünk.

Törekszünk eszközellátottságunk fejlesztésére, a humán, tárgyi és informatikai erőforrásaink
optimális kihasználására.
A Kar szándéka, hogy neve garanciát jelentsen a hazai és külföldi oktatási szolgáltatást igénybevevőknek.

Szarvas, 2012. május 21.
Dr. Lipcsei Imre
dékán
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A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyakorlatorientált, erős
elméleti alapokon nyugvó felkészítést folytat a magyar gazdasági, agrár- és egészségtudományok
oktatási és kutatási szakembereinek képzésének területén.
A karon folyó képzés Békés megye területén oszlik meg: Békéscsabán a Gazdasági Campus, a Gyulán
az Egészségtudományi Campus, Szarvason a Tessedik Campus nyújt változatos gazdasági, egészségi
és agrártudományi ismereteket.
Tapasztalatainkat mesterképzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és felnőttképzés
formájában is átadjuk a tanulni vágyóknak.
Az intézmény arra törekszik, hogy hazai összehasonlításban magas szinten feleljen meg a saját
tradicionális értékeinek, és a nemzetközi elvárásoknak is eleget tegyen. Elkötelezettek vagyunk Békés
Megye felsőoktatásának megtartásáért. Célunk, hogy magas szinten teljesítsük a nemzetközi
szervezetek, elsősorban az European Association for Quality Assurance in Higher Education
ajánlásait, az európai felsőoktatás minőségirányítására vonatkozó útmutatásokat, melyek a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) értékelésében is megjelennek.
Célunk a magyar gazdasági, agrár- és egészségtudományok területén a társadalom és az azonosított
külső és belső érdekelt felek igényeinek magas szintű kielégítése.
Kiemelt célkitűzéseink a fő tevékenységi területeinken:
Oktatás: a kar hallgatói részére magas szintű, az ő elkötelezett együttműködésükkel folyó gyakorlati
és elméleti képzés biztosítása, olyan egészségügyi- és agrárszakemberek, bölcsészek, közgazdászok
kibocsátása, akik munkájuk során képesek a megszerzett tudást hatékonyan alkalmazni és
továbbfejleszteni.
Kutató, fejlesztő és innovációs tevékenység: a Békés megyei felsőoktatás megtartását korszerű, XXI.
századi európai értékek biztosításával adjuk át a jövő nemzedékének. Feladatunknak látjuk a térség
felsőoktatásának felemelését, az elsőgenerációs értelmiség támogatását, a munkaerő megtartását és az
alapképzés melletti felnőttképzés megteremtését.
A társadalmi és térségi feladatok felvállalása: egy sok évtizedes gazdasági és oktatási hátránnyal
küzdő terület felemeléséért elkötelezett partnerségre törekszünk a megye társadalmi szervezeteivel.
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar célkitűzése továbbá: a kar munkatársai körében a
minőség iránti elkötelezettség, erős minőségszemlélet, minőségszempontú gondolkodás kialakítása,
fejlesztése.
Fentiek érdekében:
 Figyelemmel kísérjük a hallgatók, dolgozóink, partnereink és a társalom igényeit,
visszajelzéseit.
 A tudománynak és az oktatásnak elkötelezett munkaközösséget formálunk.
 Kiemelt hangsúlyt helyezünk a humánerőforrás fejlesztésére, a munkatársak ösztönzésére, az
értelmiségi szellem fenntartására.
 A folyamatok hatékony irányítására és kiértékelésére MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány
szerinti minőségirányítási rendszert működtetünk.
 Törekszünk eszközellátottságunk fejlesztésére, a humán, tárgyi és informatikai erőforrásaink
optimális kihasználására.
A kar szándéka, hogy neve garanciát jelentsen a hazai és külföldi oktatási szolgáltatást
igénybevevőknek.
Szarvas, 2012. május 15.
Dr. Puskás János

