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Küldetésnyilatkozat 

A Tomori Pál Főiskola küldetésnyilatkozatát a Főiskola jövőképével és stratégiai irá-

nyaival összhangban fogalmazta meg. 

 

A Főiskola jövőképe a következő: 

 

„A Tomori Pál Főiskola a dél-budai régió meghatározó felsőoktatási intézménye kíván 

lenni, alapvetően a gazdasági és üzleti tudományokra, és a bölcsészettudományra fó-

kuszálva, kiegészítve mindezt a társadalomtudomány azon területeivel, melyek a két 

primer tudományterülettel összekapcsolhatók. A Főiskola ugyanakkor tevékenységét 

nem kizárólag a dél-budai régióra kívánja koncentrálni, felsőoktatási szolgáltatásaival 

országosan és nemzetközi szinten is jelen kíván lenni az felsőoktatási piacon.” 

 

A Főiskola deklarált stratégiai irányai az alábbiak: 

 

A.) A jó hírű, felkészült, tudományos minősítéssel rendelkező, gyakorlati tapaszta-

latokkal bíró oktatókra és oktatási tapasztalatokra alapozva a képzési kínálat 

finomhangolása a mindenkori munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. 

B.) A meglévő oktatói karra és oktatási infrastruktúrára alapozva továbbra is ke-

resni azokat a lehetőségeket, mely a szabályozók betartása mellett is államilag 

finanszírozott férőhelyeket teremt és biztosít hosszú távon az intézménynek. 

C.) Hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel együttműködve osztott képzé-

sek, közös szakok, kutatási programok indítása. 

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

partnerek bevonásával annak érdekében, hogy az alapképzésben már végzett 

hallgatók a posztgraduális, főiskolai szintű szakirányú továbbképzésen túl más, 

magasabb szintű oktatási szolgáltatásokat is igénybe tudjanak venni az intéz-

ményben. 

 

A fentiek figyelembevételével az intézmény küldetését az alábbiakban fogalmazta meg 

az intézmény vezetése: 

 

A Tomori Pál Főiskola küldetése, hogy… 

 

- a munkaerő-piacon piacképes végzettséget nyújtó alapképzési és mesterképzési 

szakokat indítson, s mindezt versenyképes áron kínálja, 

- az alapképzési, szakirányú továbbképzési és a mesterképzési szakokon a hallga-

tók részt tudjanak venni a képzésben online digitális oktatási megoldások al-

kalmazásával magyar és idegen nyelven;  

- az online digitális oktatás megoldásainak alkalmazásához rendelkezésre állja-

nak eszközök és módszerek, valamint tananyagok, ezek elérhetők és használha-

tók legyenek;  

- az online digitális oktatás során a folyamat lezárásaként a számonkérés módo-

zatait is az online digitális kihívásokhoz igazítja; 

- folyamatosan keresi a kapcsolatokat és igyekszik együttműködést kialakítani, 

fenntartani és működtetni határon túli felsőoktatási intézményekkel oktatási, 

kutatási együttműködés érdekében; 
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- az intézmény szerepet vállal hazai és nemzetközi kutatási programokban, mely 

programokon keresztül bevonja a K+F+I tevékenységbe az oktatókat, a hallgató-

kat és lehetőség szerint a Főiskola partnereit; 

- a Főiskola az oktatási alaptevékenységet támogató és azt megalapozni képes szer-

vezeti és infrastrukturális hátterét kialakítja és fenntartja, a szükséges erőforráso-

kat és személyzetet minden területen biztosítja;  

- a folyamatokat a stratégiai céloknak és a minőségirányítási szempontoknak egyide-

jűleg képes megfeleltetni. 
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