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בס"ד
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Minőségpolitikája

Az OR-ZSE alapvető célkitűzése,  hogy a hazai és a nemzetközi  zsidó hittu=dományi képzésben
nemzetközileg érzékelt, jegyzettu, magas színvonalú, innovatív, oktató- és k=tatóm=nka fűződjék
hozzá. Elsődleges céljai közöttu szerepel, hogy megfeleljen többségi társadalom és a magyarországi,
valamint e=rópai zsidó kisebbségi társadalom elvárásainak, akképpen törekedve a folyamatos fej-
lődésre, hogy külső érdekelt feleinek, tehát a hatóságoknak, önkormányzatoknak, a fenntartónak,
bel- és külföldi partnereinek, valamint helyi közösségeknek, illetve belső érdekelt feleinek, tehát
az  Egyetem hallgatóinak,  oktatóinak,  m=nkatársainak  –  elégedettuségét,  valamint  a  velük való
együttuműködést szem előttu tartva hosszú távon szavatolja a magas színvonalat.
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem további meghatározó célja fölkészíteni hallgatóit, hogy
megszerzettu t=dás=kkal a magyar és az e=rópai társadalom aktív, felelős tagjaiként, az E=rópai
Unió polgáraiként sikeres szakmai pályaf=tás=kkal feleljenek meg önmag=k, közösségük és a tár-
sadalom által támasztottu elvárásoknak, s építői legyenek annak a társadalomnak, melynek üdvéért
fáradoznak.
Az OR-ZSE célja, hogy a zsidóság t=dományának széles, mondhatni transzdiszciplináris spektr=-
mába eső, nagy szakértelmet igénylő k=tatói-alkotói tevékenységét az intézmény olyan minőség
iránti elkötelezettuséggel végezze, hogy az általa művelt t=dományterületek mindegyikére vonatko-
zóan nemzetközileg elismert szellemi-t=dományos központ maradjon, így bizonyítva hűségét az
alapítók szellemi örökségéhez.
Az Egyetem kiválóságát biztosító folyamatos fejlődés érdekében az OR-ZSE képzési és k=tatási te-
vékenységét, valamint az ezeket támogató folyamatokat a minőségirányítás elvei alapján folyton
tökéletesíti  és szabályozza. Ennek érdekében meghatározza az intézményi stratégiához igazodó
minőségcélokat és elemzi azok realizációját.
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem szervezeti egységeit hálózatos str=ktúrába szervezve,
hallgatói, m=nkatársai, partnerei és a társadalom igényeit és elégedettuségét figgyelembe véve, erő-
forrásaival felelősen gazdálkodva tartja fönn t=dásmegosztó, oktató és k=tató képességét, folya-
matosan fejleszti azt a társadalomépítés (a תיקון עולם) szempontjait is szem előttu tartva.
Az OR-ZSE vezetése kiemelt fontosságot t=lajdonít a mindenkor hatályos nemzeti felsőoktatási
törvénynek és egyéb jogszabályi előírásoknak, az e=rópai felsőoktatás minőségbiztosítási stan-
dardjainak és irányelveinek. Mindent megtesz annak érdekében, hogy az Egyetem minden polgára
megismerje az intézmény minőségpolitikáját, és az intézmény iránt elkötelezettuen kiváló minősé-
gű m=nkát végezzen.
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