A MILTON FRIEDMAN MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA
Európai szellemű, nemzeti modernizációs elhivatottságú intézményként nyitottak legyünk, az
alapításkor létrehozott szakok mellett további szakok fejlesztésére, illetve a magasabb
tanulmányok biztosítására. Ezt a célunkat a tanári kar igényes kiválogatásával, a tananyagok
fejlesztésének szorgalmazásával, a korszerű oktatási módszerek bevezetésével kívánjuk elérni.
Az Egyetem képzési portfoliójának alakításakor a mindenkori aktuális és gyorsan változó, hazai
és nemzetközi piaci igényekhez igazodik, képzéseit folyamatosan fejleszti. Mindemellett
egyházi fenntartású intézményként különösen figyel az állam által meghatározott képzési
feladatok ellátására és részt vesz az általános társadalmi felelősségvállalásban is.
A Milton Friedman Egyetem egyik alapvető missziós feladata, hogy zsidó egyházi fenntartású
világi intézményként elősegítse a zsidó vallási közösség és a zsidó szellemi tartalékok
organikus érvényesülését a többségi társadalomban
Az Egyetem a humánerőforrásait a megfogalmazott képzési és kutatási prioritásokhoz igazítva
fejleszti. Kiemelten ösztönzi és támogatja a minősítési eljárásokat, a hazai és nemzetközi
konferenciákon való részvételt, segíti a nemzetközi oktatói és hallgatói mobilitást (Erasmus+),
továbbá erősíti a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított kapcsolatrendszerét.
Az intézmény a hallgatók számára lehetőséget ad a tehetséggondozásban való részvételre,
intézményi szinten működteti a tudományos diákköröket és lehetővé teszi a hallgatók
bekapcsolódását a különböző szakmai-tudományos műhelyek munkájába, közreműködik a
hallgatói „karrierutak” kiépítésében, segíti a hallgatók tudományos, szakmai és munkaerőpiaci
előmeneteléhez szükséges ismeretek és tudás megszerzését, elsajátítását.
Az Egyetem a komplex piaci elvárások teljesítésének érdekében előtérbe helyezi a
tudománynépszerűsítést, ismeretterjesztő programokat (előadások, szimpóziumok), illetve
tanulást és kutatást elősegítő együttműködéseket épít ki. A külső piaci és tudományos
kapcsolatok révén az intézmény számos fejlesztési munkába, intézmények közötti
együttműködésbe kapcsolódik be
Az intézmény további kiemelt feladatai közé tartozik – hosszú távon – a hazai és nemzetközi
kapcsolatok további bővítése, a tudományos-oktatási feladatokban való aktív közreműködés.
Célkitűzéseink:
 A hazai állami és magán, valamint egyházi felsőoktatási intézmények között továbbra
is rangos helyet tartsunk meg magunknak.
 A változó igényekhez igazodva a magas szakmai és tudományos színvonalat biztosító
oktatási és képzési folyamatok megvalósítása.
 Az intézmény társadalmi és szakmai elismertségének hazai és nemzetközi növelése.
 Az oktatóink és alkalmazottaink, valamint a hallgatóink és partnereinek igényeinek és
elvárásainak azonosítása, valamint legmagasabb szintű kielégítése.
 A minősített oktatók arányának növelése, szakmai kompetenciáik fejlesztése, hazai és
nemzetközi szinten.
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felkészülés a sikeres MAB akkreditációra,
új képzési programok kialakítása, akkreditációjának előkészítése (informatika,
pedagógus képzés),
OMHV rendszer újraindítása,
intézményi pályázati aktivitás növelése,
ERASMUS+ Programban való (hallgatói és munkatársi) aktivitás növelése ,
TDK tevékenység ösztönzése

