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Minőségpolitikai nyilatkozat 

Főiskolánk, a Tomori Pál Főiskola vezetői és munkatársai teljes mértékben elkötelezet-

tek arra nézve, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások minősége megfeleljen, sőt elébe 

menjen partnereink, hallgatóink, a munkaadók, a fenntartó és a társadalom elvárásai-

nak. 

Ennek alátámasztására vezetőségünk közvetlenül irányítja a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság elvárásainak és az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási 

szabványnak megfelelő irányítási rendszer fenntartására és folyamatos fejlesztésére 

vonatkozó munkálatokat. 

Kiemelt fontosságúnak tekintjük versenyképességünk folyamatos és rugalmas fejlesz-

tését annak érdekében, hogy Főiskolánk szervezeti felépítése, tevékenységének szerke-

zete, működési szabályai, személyi és tárgyi feltételei mindenkor megfeleljenek part-

nereink igényeinek és a változó környezet elvárásainak. 

Politikánk központi elemei a következők: 

- Budafok-Tétényben a képzés megerősítése, a felsőoktatási szempontból ellátat-

lan agglomeráció lefedése, az érintett régiók tudáspiaci igényeinek kielégítése; 

- a Kecskeméten folyó képzési kínálat továbbfejlesztése, továbbá a Kalocsa vá-

rosban kialakított felsőoktatási hagyományok megtartása; 

- a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által támasztott követelmények 

összehangolása a régiók innovációs és tudáspiacának elvárásaival, az erre ala-

pozott képzési programok és tudományos tevékenység megvalósítása; 

- a humánerőforrás kihasználásával és fejlesztésével olyan színvonalú oktatás 

megvalósítása, melyből a felsőfokú végzettséggel kikerülők a hazai és az euró-

pai munkaerőpiacon versenyképesek; 

- a felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó szaktanácsadással, kutatásokkal, kiadói te-

vékenységgel, rendezvény- és konferenciaszervezéssel a tudásrégió kiépülésé-

nek és tudástranszfer megvalósításának támogatása; 

- a munkatársi kompetenciák és a tananyagok célzott fejlesztése annak érdeké-

ben, hogy meglévő és leendő külföldi hallgatóink igényeinek maradéktalanul 

megfeleljünk, 

- kapcsolati tőke kialakítása, kiterjesztése és kihasználása az országhatárokon be-

lül és nemzetközi szinten egyaránt annak érdekében, hogy Főiskolánk értékes 

tagjává váljon a civil, üzleti és tudományos szférának, a felek minél nagyobb 

hasznára és megelégedésére. 

Főiskolánk, a Tomori Pál Főiskola minden munkatársának minőségtudatos magatartá-

sával kell a magas tudásszintet biztosító munkánkhoz hozzájárulnia. 

Főiskolánk vezetősége határozottan magáénak tekinti az intézmény magas minőségi 

szinten való működtetését, amely feladat sikeres elvégzéséhez kérjük és elvárjuk min-

den érintett munkavállalónk és hallgatónk közreműködését. 
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