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Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Küldetésnyilatkozata

AZ OR-ZSE KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, jogelőd intézményének 1877-es megalapítása óta, a
kongresszusi (neológ) zsidóság szolgálatában, valamint a MAZSIHISZ fönntartásában álló oktató,
nevelő és tudományművelő felsőoktatási intézmény.
Társadalmi és tudományos küldetése a rabbinikus hagyományoknak a pozitív historikus értelme-
zésén alapul. Így Egyetemünk vallási kérdésekben a Héber Szentírás és a Talmud, a „mosaico–rab-
binicus tan” alapján áll, önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek  Szövetsége  mint  az  Egyetemet  fönntartó  vallási  közösség  hitvallásait,  Alapszabályát,
törvényeit és közgyűlési határozatait. Az Egyetem valamennyi oktatójától, munkatársától és hall-
gatójától elvárja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége hitelveinek és érdekeinek szem
előtt,, valamint tiszteletben tartását.
Egyetemünk elsődleges célja új neológ hitközségi funkcionárius réteg és fölkészült zsidó szellemi
elit  (rabbik, kántorok, hitközségi vezetők és alkalmazott,ak, zsidó és nem zsidó iskolákban tanító
hitoktatók, héber nyelvtanárok, zsidó kultúrtörténészek, szociális munkások stb.) kinevelése a ma-
gyarországi és az európai zsidóság, illetve Magyarország, valamint az Európai Térség egésze szá-
mára. További feladatunknak tekintjük olyan szakemberek fölkészítését a magyar köz- és felsőok-
tatás, illetve a kulturális intézményrendszer számára, akik a judaizmus hitelveit, hagyományait és
kulturális értékeit behatóan ismerik, azokat a modernitás változó, fejlődő világában képesek hite-
lesen megjeleníteni, oktatni, gyarapítani.
Egyetemünk  mint  államilag  elismert  felsőoktatási  intézmény  szakképzéseket,  alapképzéseket,
mesterképzéseket, osztatlan képzést, doktorképzést (PhD), valamint továbbképzési  lehetőségeket
nyújt, de ugyanakkor a magyar(országi) tudományos élet elismert, nemzetközileg is jegyzett, kuta-
tóközpontja is.
Az Egyetem Könyvtára a nemzetközi és hazai szellemi élet fontos tudásbázisa.
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem képzési programjaiban érvényesíti az állami jogszabá-
lyokat, a fönntartó rendelkezéseit, valamint az Európai Felsőoktatási Térség közös akkreditációs
előírásait, illetve elvárásait.
Az oktató-nevelő munka színvonalának és  korszerűségének biztosítása  érdekében  az Országos
Rabbiképző – Zsidó Egyetem magas színvonalú, nemzetközi együtt,működésekre törekvő tudomá-
nyos kutatói és művészi alkotómunkát végez, a hitt,udományok tudományterületén pedig Doktori
Iskolát tart fönn. Egyetemünk tiszteletben tartja a kutatói szabadságot, megköveteli a magas szak-
mai színvonalat, hitelességet és megbízhatóságot.
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem elkötelezett,en hirdeti azt a szentírási tanítást, hogy
minden ember Isten képmására teremtetett,. Ezért  Egyetemünk zsidó elkötelezett,sége mellett, a
magyar nemzet és az Európai Unió nemzeteinek és nemzetiségeinek szolgálatában is áll. Rendíthe-
tetlenül kész a kultúrák, nemzetek, társadalmi csoportok és egyének között,i béke érekében a tudo-
mányos, társadalmi, vallás- és áramlatközi párbeszédre. Törekszik a magyarországi és a külhoni
felsőoktatási intézményekkel szoros szakmai kapcsolatok kialakítására, ápolására, és gyarapításá-
ra, közös oktatási és kutatási programok megvalósítására. Őrzi, ápolja és tovább gazdagítja a vál-
tozó világra alapítása óta nyitott, kongresszusi (neológ) zsidóság hagyományait, az egykori Orszá-
gos Rabbiképző Intézet részképzési (mobilitási) koncepcióit.
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