
Küldetésnyilatkozat 

 

A Tomori Pál Főiskola küldetésnyilatkozatát a Főiskola jövőképével és stratégiai irányaival 

összhangban fogalmazta meg. 

 

A Főiskola jövőképe a következő: 

 

“A Tomori Pál Főiskola a főváros déli kerületeinek, Dél-Pest és Dél-Buda, valamint a főváros 

déli környező településeinek, alvóvárosainak és déli orientációjú agglomerációjának 

tudáscentruma, amely budapesti és kecskeméti gyakorlatorientált képzéseivel, három 

tudományterületen (gazdaság-, bölcsészet- és társadalomtudomány), országosan és nemzetközi 

szinten is jelen kíván lenni a felsőoktatási piacon. A Főiskola vezetése kiemelten fontosnak 

tartja, hogy oktatási vonzáskörzeteinek gazdasági-társadalmi eredményeihez hozzá tudjon 

járulni, elsősorban a képzett gyakorlati szakemberek és oktatási-kutatási kapacitás 

biztosításával, illetve a gazdaság szereplőinek felsőoktatással kapcsolatos igényeinek 

kielégítésével.”  

  

A Főiskola deklarált stratégiai irányai az alábbiak: 

 

A) Felkészült, tudományos minősítéssel rendelkező, oktatási és gyakorlati tapasztalatokkal 

bíró oktatókra alapozva a képzési kínálat finomhangolása a mindenkori munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelően 

B) A nemzetköziesítésben rejlő lehetőségek kihasználása, a versenyképes, angol nyelvű 

képzések erősítése 

C) Duális képzés elindítása 

D) A K+F+I tevékenység fejlesztése 

E) Hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel együttműködve osztott képzések, 

közös szakok, kutatási programok indítása 

F) Mesterszakok indítása önállóan és/vagy hazai, illetve nemzetközi felsőoktatási 

partnerek bevonásával annak érdekében, hogy az alapképzésben már végzett hallgatók 

a szakirányú továbbképzéseken túl más, magasabb szintű oktatási szolgáltatásokat is 

igénybe tudjanak venni az intézményben 

 

A fentiek figyelembevételével az intézmény küldetését az alábbiakban fogalmazta meg a 

Főiskola vezetése: 

 

 

 

 



 

A Tomori Pál Főiskola küldetése, hogy 

 

- képes legyen oktatási-képzési szolgáltatásait, kutatási és egyéb tevékenységeit az 

intézményi stratégiai és uniós céloknak, valamint a minőségirányítási szempontoknak 

egyidejűleg megfeleltetni; 

- a munkaerőpiacon piacképes végzettséget nyújtó felsőoktatási szakképzési, 

alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakokat indítson, s mindezt 

versenyképes áron kínálja; 

- a hallgatók a képzésekben, magyar és idegen nyelven részt tudjanak venni online 

digitális oktatási megoldások alkalmazásával is; 

- a hallgatók számára elérhetőek legyenek az online digitális oktatás megoldásainak 

alkalmazásához szükséges eszközök és módszerek, valamint tananyagok; 

- hazai és határon túli felsőoktatási intézményekkel és egyéb társadalmi-gazdasági 

szervezetekkel kapcsolatot keressen, valamint együttműködést alakítson ki és 

működtessen, oktatási-képzési-kutatási közös programok és harmadik missziós 

céljainak megvalósítása érdekében; 

- szerepet vállaljon olyan hazai és nemzetközi kutatási programokban, melyeken 

keresztül képes bevonni K+F+I tevékenységébe az oktatókat, a hallgatókat és lehetőség 

szerint a Főiskola egyéb partnereit; 

- kialakítsa, fenntartsa és fejlessze az oktatási tevékenységet megalapozni képes és 

támogató szervezeti és infrastrukturális hátteret, továbbá biztosítsa a tevékenységeihez 

szükséges személyzetet és egyéb erőforrásokat. 

 

Budapest, 2021. január 1. 
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