NYILATKOZAT
A Szegedi Tudományegyetem Magyarország vezető tudományegyeteme, a hazai rangsorokban
szinte minden kara az első 1-3. helyen áll a képzés színvonalát tekintve. Ezzel egyidejűleg az
SZTE a nemzetközi rangsorokban a hazai egyetemek közül az első vagy második helyen áll és
benne van, Magyarországon egyedüliként, az első 500-ban azokon a listákon, melyek a
tudományegyetemeket (azaz nem szakegyetemeket) rangsorolják. Az SZTE volt a legtöbb
diákot ösztöndíjjal külföldre küldő egyetem (Erasmus ösztöndíjasok), illetve a külföldi
hallgatók száma országosan a második legmagasabb. Ezek a tények mutatják, hogy az SZTE
kiemelkedő magyar, nemzeti egyetem, amely nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ország vezető
egyeteme maradjon, hogy a magyar diákok, oktatók és gyógyítók Magyarországon alkossanak,
valamint arra, hogy releváns nemzetközi szereplő legyen, hogy a külföldi diákoknak,
kutatóknak és nem utolsósorban befektetőknek megérje Magyarországra jönni.
Az Egyetem politikai tevékenységet nem folytat, hitvallását a Szervezeti és Működési Rend
preambuluma deklarálja az alábbiak szerint:
„A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) figyelemmel Magyarország
Alaptörvényére, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre autonóm
intézmény. A vonatkozó jogszabályok keretein belül maga határozza meg saját szervezetét,
működését, választja meg vezetőit és valósítja meg képzési céljait, kutatási, gyógyító és művészeti
tevékenységét. Az Egyetem valamennyi oktatója és kutatója számára biztosítja az oktatási,
kutatási és művészi szabadságot. A hallgatók számára a törvények és saját belső szabályzatainak
keretén belül tanulási szabadságot biztosít. Az Egyetem Magyarország Alaptörvényének X.
cikkében meghatározott autonómiáját az általa kialakított és a legfelsőbb vezető testülete által −
az Nftv. 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján − megalkotott és elfogadott jelen
Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) rögzített módon gyakorolja.
Az Egyetem a magyar felsőoktatás évszázados hagyományait, az Európai Egyetemek Magna
Chartájában lefektetett alapelveket és az Universitas autonóm szellemiségének értékeit
követi.
Az Egyetem karainak együttműködésén alapulva, a hazai és külföldi társintézményekkel, külső
szervezetekkel törekszik az egyetem klasszikus és új küldetésének megvalósítására. Célja, hogy –
az Európai Unió felsőoktatási rendszerének részeként – magas színvonalú képzéssel és
szolgáltatással, az alap- és alkalmazott tudományok művelésével elősegítse a társadalom
fejlődését, javítsa versenyképességét, erősítse az oktatással, a kutatással és a gazdasággal való
együttműködésének hatékonyságát. Az Egyetem a globális felsőoktatási tér aktív és elismert
szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtó intézmény kíván lenni. Kiemelt célja
a magyar felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, az előremutató külföldi tapasztalatok
meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás bővítése.
A Szegedi Tudományegyetem az egyetemi polgárok munkájának és tehetségének
köszönhetően a magyar felsőoktatás kiemelkedő presztízsű intézménye, amely magában
foglalja a minőségi felsőoktatást, az alap- és alkalmazott kutatást és kutatás-fejlesztést, az
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emberközpontú és etikus gyógyító-megelőző tevékenységet, valamint a képző- és
zeneművészetet. A Szegedi Tudományegyetem az oktatásban biztosítja a magas szintű
kutatáson alapuló elméleti és a külső partneri kapcsolatokra épülő gyakorlati képzés egységét.
Feladatának tekinti a tudomány haladásával, az információs technológiák fejlődésével és a
társadalmi igények szem előtt tartásával a képzés tartalmának folyamatos fejlesztését. Az
egyetem hosszú távú stratégiája az oktatás, a kutatás és az innováció szerves összekapcsolása.
A Szegedi Tudományegyetem többnyelvű és több kultúrájú felsőoktatási intézmény.
Az egyetemi polgárok összessége jelenti az Egyetem legnagyobb értékét. Az egyetemi munka
az oktatók, dolgozók és a hallgatók közvetlen emberi kapcsolataira, a bizalomra és az
együttműködésre épül. Az egyetem, az oktatás és a kutatás autonómiája jegyében, valamennyi
oktatója és kutatója számára biztosítja az oktatási, kutatási és művészi szabadságot. A
hallgatók számára az Alaptörvény, a törvények és saját belső szabályzatainak keretén belül
biztosítja a tanszabadságot.
Segíti a képzésben részt vevő jövő nemzedék szakmai és emberi kvalitásainak formálását,
amelynek keretében lehetővé teszi a közösségi és egyéni jogok érvényesítésének lehetőségeit,
biztosítja azokat a feltételeket, amelyen keresztül a jogok gyakorlása, a közösséghez tartozás
és a szakmai szocializáció mintái elősegítik a későbbi szakmai karrierút kialakítását.
Értékként kezeli a Szegedi Tudományegyetem közösségéhez tartozást, támogatja és fenntartja
a korábbi diákok és az egyetem szakmai kötelékét, ezáltal is példát mutatva a hagyományok
tisztelete és a jövő lehetőségei közötti kapcsolat kialakításának megteremtésére.
A Szegedi Tudományegyetem elkötelezett az egyetemes emberi értékek, a tudás és a
demokrácia iránt.”
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