A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM MINŐSÉGPOLITIKÁJA
A Magyar Táncművészeti Egyetem alapítása óta a nemzeti kultúra létrehozásának és
megőrzésének alapintézménye, ahol a képzés minőségét kizárólag a művészi értékteremtés
szintje határozza meg. A generációkon átöröklődő eredendő minőségbiztosítás a kezdetektől
folyamatosan jelen van. Intézményünk a minőség legmagasabb mércéjét felállítva biztosítja
saját tanári utánpótlási rendszerét, amely példátlanul eredményes önépítő folyamatban
nyilvánul meg. Képzésünk lényege a táncművészetnek és azon belül a műfajnak megfelelő
szakmai identitás megteremtésében rejlik, amely mással nem pótolható kötelék. Az Egyetem
önmeghatározásának viszonyítási pontja a kezdetektől a táncművész képzés
világszínvonala. A nálunk végzett művészek a nemzeti és egyetemes kultúra
letéteményeseinek újabb és újabb generációit alkotják.
Az Egyetem vezetése a Küldetésnyilatkozatban és az Intézményfejlesztési Tervben
megfogalmazott stratégia megvalósítása érdekében aktív szerepet vállalva elkötelezi magát
a minőségfejlesztés mellett. A képzés struktúráját és a szervezeti működését a felsőoktatási
ágazat minőségpolitikájával összhangban, a társadalmi folyamatokat és a hatályos jogi
kereteket figyelembe véve alakítja.
Célunk olyan sokoldalúan felkészített táncművészek, táncpedagógusok, koreográfusok és
táncelméleti szakemberek képzése, akik az egyetemes és a nemzeti kultúra, s ezen belül a
táncművészet valamennyi ágazata értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk
alapján alkalmasak előadóművészi, alkotó és oktató tevékenység végzésére hazai és
nemzetközi viszonylatban egyaránt.
Az intézmény tevékenységében kiemelt szerep jut a humánerőforrás fejlesztésére, a vezetői
példamutatásra, a személyes elköteleződésre. Az oktatói karban fontos az egyetemi
szerepvállalás harmonikus összehangolása a hivatásuknak megfelelő művészi- és
alkotómunkával, annak érdekében, hogy az egyetemi oktatói feladatok ellátását a
munkaerőpiaci elvárások ismeretének tükrében tegyék.
Az Egyetem vezetése törekszik az Egyetem polgárainak minőségközpontú
gondolkodásmódjának fejlesztésére, hogy a minőség iránti elkötelezettség minden
munkatársnál belső késztetésévé váljon, életvitelükben és munkájukban fokozott
igényességet tanúsítva, ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.
Egyetemünk polgárai közös érdeke és felelőssége összhangban az ESG (Standard and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) 2015.
sztenderdjeivel és irányelveivel kialakított minőségirányítási rendszer magas színvonalú
üzemeltetése, a minőségfejlesztési célokkal való azonosulással, továbbá a személyes
tevékenységek teljesítésével, a megfogalmazott elvárások érvényesítésével.
Az Egyetem támogatja a polgárait érintő mindenfajta intolerancia, diszkrimináció és csalás
elleni fellépést, biztosítja a külső érintettek bevonását a minőségfejlesztési folyamatokba.
Elfogadta a Magyar Táncművészeti Egyetem Szenátusa, 2020. augusztus 27-én.
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