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1/2022. (V.2) számú rektori utasítás 

A REKTORI KABINETEN BELÜL MŰKÖDŐ FEJLESZTÉSI- ÉS MÓDSZERTANI DIVÍZIÓ ALAPÍTÁSÁRÓL 

 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának 4/2021. (10.01.), 5/2021. (10.01.), valamint 
6/2021. (10.01.) számú határozatában (a továbbiakban: kuratóriumi határozat) foglaltak alapján a Rektor a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem/MOME) Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: 
SzMR) 18. § (3) b), c), l), valamint n) pontjaiban meghatározott feladat- és hatáskörében az EduLab Fejlesztési- és 
Módszertani munkacsoport (a továbbiakban EduLab) megalapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:  

Az utasítás célja 

1. § 
 

(1) Jelen utasítás célja a Rektori Kabineten belül működő EduLab létrehozása, az EduLab céljainak megállapítása, az 
EduLab működésével kapcsolatos alapvető szabályoknak, valamint az Egyetem egyes szervezeti egységeivel való 
kapcsolatának meghatározása. 

 
Az utasítás hatálya 

2. § 
 

(1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Rektor irányítása alá tartozó szervezeti egységekben foglalkoztatott 

munkavállalókra és egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állókra.  

 

Az EduLab célja és feladatai 

3. §  
 

(1) Az EduLab célja és feladatai a MOME Intézményfejlesztési Tervével és a kuratóriumi határozatokkal összhangban 

a) képzés- és oktatás-módszertani fejlesztések, innovációk, pilot projektek elindítása és megvalósítása, a 
folyamatban lévő fejlesztések támogatása, az ehhez szükséges háttérkutatások elvégzése,  

b) egységes és koherens egyetemi pedagógiai megközelítés/keretrendszer kialakítása, annak egyetemi 
implementációra való előkészítése, 

c) szakmai támogatás és tanácsadás nyújtása a MOME Akadémia, Technológiai Park, és az Innovációs Központ 
(a továbbiakban: Pillérek) részére, 

d) belső kapcsolatok fejlesztése és tudástranszfer a Pillérek, Intézetek és a Doktori Iskola között, 

e) döntéshozatalt elősegítő képzés és oktatás-módszertani szakmai anyagok összeállítása a Szenátus részére, 

f) szakmai networking, tudásgyarapítás és tudásmegosztás más hasonló funkciójú külső egységekkel, 
csoportokkal Magyarországon és külföldön egyaránt. 

 
(2)  Az EduLab folyamatos támogató, tanácsadó, fejlesztő tevékenységet fejt ki az alábbi területeken: 

a)  képzésfejlesztés, 
b)  tanítás- és tanulástámogatás, 
c)  közoktatási- és szakképzési fejlesztések. 

 
(3)  Az EduLab a 4/2021. (10.1.) számú kuratóriumi határozat értelmében koordinálja a “Jövő egyeteme” projektet. 

 
 
 

https://mome.hu/storage/szab%C3%A1lyzatok/%C3%9Aj%20honlapra-%20nem%20al%C3%A1%C3%ADrt%20v%C3%A1ltozatok/Alapdokumentumok/5_MOME%20Int%C3%A9zm%C3%A9nyfejleszt%C3%A9si%20terv%202021-2025.pdf
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4. §  
Az EduLab munkacsoport tagjai 

 

(1) Az EduLab a Rektor munkairányítása mellett, az általános-, valamint a stratégiai- és kutatási 
Rektorhelyettesek (továbbiakban: Rektorhelyettesek) közvetlen szakmai felügyelete és koordinálása mellett 
működik a 

a) rektori megbízottak, 
b) Rektori Kabinet Rektor által kijelölt munkavállalói részvételével. 

 
(2) A Rektor és Rektorhelyettesek kezdeményezésére és jóváhagyásával az EduLab feladatai ellátásához külső 

szakmai szervezetet és szakértő(ke)t is bevonhat. 

(3) A Rektorhelyettesek felelnek a munkacsoport feladatai végrehajtásának ellenőrzéséért. 

 
5. § 

Az EduLab kapcsolódása más szervezeti egységekhez 

 

(1) Az EduLab tevékenysége során összehangolja a Pillérek fejlesztési törekvéseit, azonosítja az esetleges 
párhuzamosságokat, a fejlesztéseket becsatornázza az egyetem stratégiai céljainak megfelelően, szorosan 
együttműködve az Egyetem más szervezeti egységeivel, így különösen az  

a) Akadémia,  
b) Innovációs Központ, 
c) Technológiai Park és a  
d) Vezérigazgatóság Vezérigazgató által kijelölt munkacsoportjaival. 

 
Záró rendelkezések 

6. § 
 

(1) Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 
 

Budapest, 2022. május 2.  

 

 

 Fülöp József 

rektor 


