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Az Egyetem a Küldetésnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően törekszik:
a) egyetemes, átfogó, elmélyülésre és szintézisre képes tudományos szemléletre,
b) az emberi személyiség, a keresztény és európai műveltségeszmény és a család tiszteletére,
c) az együttműködési készségre, mások értékeinek elismerésére,
d) a tudomány nyíltságára, nemzetköziségére, autonómiájára és az egyetemi szabadság
biztosítására az egyén és a közösség jogai, az igazság és a közjó határai között,
e) az ország és a magyarság – Pázmány Péter akaratával megegyező – szellemi és etikai
felemelkedésének szolgálatára,
f) a keresztény életszemlélet és a katolikus tanítás megismertetésére, az erre épített szellemiség
szeretetére, átélésére és megvalósítására az egész egyetemi tevékenységben, különösen pedig
a nevelésben.
A Minőségbiztosítási Szabályzatban rögzített minőségcélok elérése érdekében az egyes célokhoz
sztenderdeket és irányelveket kell rögzíteni. Az irányelvek megvalósulását az Egyetem a
szabályzatban meghatározottak szerint folyamatosan ellenőrzi, értékeli és szükség esetén helyesbítő
intézkedéseket foganatosít.
Az intézmény hangsúlyt fektet az oktatás és a kutatás összehangolására, ami megnyilvánul a
tudományos közéletben betöltött kiemelt szerepében, nemzetközi tudományos együttműködésekben,
illetve nemzetközi egyetemi tudományos hálózatokban való részvételében, valamint a legkorszerűbb
hazai és nemzetközi tudományos eredmények oktatásba történő visszacsatolásában. Az Egyetem
fontosnak tartja a magas szintű elméleti tudás mellett, a gyakorlati ismeretek átadását is, továbbá az
átadott tudás munkaerőpiaci hasznosításához szükséges kompetenciák közvetítését is.
A Minőségpolitikában megfogalmazott elkötelezettség gyakorlati megvalósítása érdekében az
intézmény a kor kihívásaihoz és az Egyetem szellemiségéhez igazodó minőségbiztosítási rendszert
dolgoz ki, Minőségbiztosítási Szabályzatot fogad el, és biztosítja a rendszer magas színvonalú
működtetéséhez szükséges infrastruktúrát és humánerőforrást.
A minőségbiztosítási rendszer magas színvonalú üzemeltetése minden egyetemi polgár – hallgató,
oktató és nem oktató – közös érdeke és felelőssége, ezért minden egyetemi polgárral szemben fokozott
elvárás a minőségcélok megismerése, illetve az azokkal való azonosulás, továbbá a személyes
tevékenységek teljesítése során a minőségcélokban megfogalmazott elvárások érvényesítése. További
követelmény, hogy az oktató és nem oktató munkatársak szakmai fejlődésükben és ismereteik
bővítésében is tartsák szem előtt ezeket. A minőségszemlélet érvényesítésében kiemelt szerepet tölt be
az Egyetem rektora, dékánjai, illetve oktatási szervezeti egységeinek vezetőit, a minőségbiztosítási
rendszer működtetése körében betöltött konkrét hatás- és felelősségi köröket a Minőségbiztosítási
Szabályzat rögzíti.
Jelen Minőségpolitika a minőségbiztosítási rendszer működésén keresztül valósul meg, és
felülvizsgálatára az Egyetem rektora jogosult.
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