Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
Küldetésnyilatkozat
A Magyar Agrár-és Élettudományi célja a Kárpát-medencei oktatási és kutatási tér
nemzetközileg is elismert, vezető felsőoktatási intézményévé és tudásközpontjává válni,
nemzeti szinten egyedülálló módon egyesítve az agrár- és a hozzá szervesen kapcsolódó más
diszciplínák teljes spektrumát.
Küldetésünk, hogy partnereinkkel szorosan együttműködve kiemelkedő képzési, kutatási,
fejlesztési, szaktanácsadási és innovációs tevékenységünkkel szolgáljuk Magyarország
gazdasági és társadalmi haladását, a vidék és az agrárágazat megújulását, fejlődését.
Tevékenységünket meghatározóan az agrártudományok teljes területén, a természet-, a
műszaki és a társadalomtudományok azon tudományágaiban végezzük, amelyek az agrár-,
élelmiszer- és vidékgazdaság fejlesztéséhez is elengedhetetlenül szükségesek A pedagógiai és
művészettudományok jól illeszkednek az Egyetem képzési-kutatási tevékenységeihez,
szélesítve és színesítve az intézmény képzési-kutatási portfólióját, Universitas jellegét.
Mindennek eléréséhez a képzési és kutatási portfólióban egyedülálló módon helyet kap a
vidékfejlesztés, a mezőgazdaság-tudomány, a kertészet, a szőlészet-borászat, az
élelmiszeripar, az élelmiszerbiztonság, az agrárgazdaságtan, a vízgazdálkodás, a
mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészet, a megújuló-energiagazdálkodás, a környezet- és
tájgazdálkodás, a tájépítészet, az agrárágazati és vidéki épített környezet alakítása, valamint
a pedagógiai és művészeti képzés.
Jövőbeni eredményességünk mércéje végzett hallgatóink széleskörű, versenyképes
szaktudása, nemzetközi szinten ismert és elismert tudományos tevékenységünk valamint
kutatási, fejlesztési eredményeink beépülése a vállalkozások mindennapi működésébe.
Célunk, hogy gyarapodó hallgatói létszámmal, növekvő tudományos eredményességgel,
fokozódó innovációs potenciállal, erősödő nemzetközi elismeréssel, széleskörű partneri
hálózattal Európa egyik legjelentősebb agrárprofilú egyetemévé, a régió meghatározó
szereplőjévé váljunk.
Az Egyetem alapfeladataként definiálja a tudomány haladásával és a mindenkori társadalmi
igényekkel összhangban álló többszintű, többnyelvű, hallgatóközpontú oktatás
megvalósítását, továbbá küldetésének tekinti az agrár pálya vonzóbbá tételét és az innovációs
lehetőségek alkalmazásának bevezetését.
Az Egyetem életpályát kínál a legkiválóbb, a tudományok iránt elkötelezett hallgatói számára
és tudományos előmeneteli lehetőséget biztosít tudatos utánpótlás képzése keretében.
Az Egyetem – szerteágazó tevékenységének magas minőségi színvonalú megvalósítása
érdekében – minőségügyi szervezetet működtet, amely az általa kidolgozott és folyamatosan
továbbfejlesztett minőségirányítási rendszerének érvényesítésével biztosítja a minőségelvű
feladat végrehajtás minden meghatározó feltételét.
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