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SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 

 

Az elmúlt harminc év 10 legfontosabb romániai magyar vonatkozású történései között 
említi a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását a Transindex, amely így 
ír a Sapientia EMTE megalakulásának jelentőségéről: 

„Miután 2000-ben megalakult a Sapientia Alapítvány, 2001-ben sor került a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem első egyetemi évnyitójára is. Az önálló erdélyi magyar egyetem 
létrejötte több szempontból is jelentős eseménynek számított. Egyrészt megmutatta a 
romániai magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztésének határait: az RMDSZ-nek 1996–2000 
közötti kormányzati szerepvállalása ellenére sem sikerült elérnie, hogy a román állam 
visszaállítsa az állami, de önálló intézményként működő magyar nyelvű egyetemet (vagy 
létrehozzon egy újat), ami tehát csak magyarországi támogatással valósulhatott meg. 
Másrészt az új egyetem ugyan több helyszínen működik, súlypontja mégis a – felsőoktatási 
vonatkozásban eddig perifériának számító – székelyföldi régióba került (Kolozsvár mellett 
jelenleg három székelyföldi városban, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és 
Sepsiszentgyörgyön nyújt képzést), lehetőséget biztosítva a helyi értelmiség-utánpótlás 
képzésére és megtartására.” 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem működésének 19. évében az 
intézmény helyzetének értékelését jelen rektori jelentés1 tartalmazza. 

 
Az Egyetem 2019. évre tervezett tevékenységeit a Kuratórium által elfogadott 

Fejlesztési alapelvek és az EMTE 2019. évi Operatív terve tartalmazza, amelynek 
megvalósítását a Szenátus 2020. február 14-i ülésén elemezte.  

 
A FŐ CÉLKITŰZÉSEK:   
- Az Egyetem szakkínálatának bővítése. Ehhez kapcsolódóan: 

- alapképzési szakok akkreditálása: akkreditációt szerzett a jog, a tájépítészet és a 
humánerőforrás szak.  

- alapképzési szakok újraakkreditálása: a könyvelés és gazdálkodási informatika 
szak, illetve a csíkszeredai, kolozsvári és marosvásárhelyi tanárképzési programok 
időszakos felmérése sikeresen lezárult, a számítástechnika, mechatronika, fordító és 
tolmács, környezettudomány, valamint az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szakok 
időszakos felmérése pedig folyamatban van. 

- új alapképzési szakok indítása: az építőmérnöki szak ideiglenes működési 
engedélyezését az ARACIS elutasította. Az erdészmérnöki szak, illetve a táncművészet 
szak megkapta az ideiglenes működési engedélyt. A Sepsiszentgyörgyön indítandó 

                                                 
1
 A jelentés elkészítéséhez felhasznált dokumentumok: a 2018-19 időszakra vonatkozó Egyetemi kutatási 

jelentés, a 2018/2019 tanévre vonatkozó Erasmus+ tevékenységekre és a Makovecz Programra vonatkozó 
jelentések, a 2019/2020 tanév első félévre vonatkozó oktatói lefedettségi adatok, a 2018/2019 tanév 
gazdálkodására vonatkozó jelentés, a 2019/2020 tanévi akkreditációs önfelmérési iratcsomó adatai. 

http://itthon.transindex.ro/?cikk=28135
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testnevelés szak iratcsomójának előkészítése folyamatban van, az edzőképző szak 
előkészítése halasztásra került. 

- mesteri képzések újraakkreditálása – a szoftverfejlesztés szak időszakos felmérése 
sikeresen megtörtént, a diplomácia és interkulturális tanulmányok, valamint a vezetés 
és szervezés szakok újraakkreditálási eljárása folyamatban van.  

- új mesterszak (jogászi életpályák) szakindítási dokumentációjának előkészítése: 
folyamatban van. 

- az új ARACIS minőségi elvárások bevezetése során felmerült szakmai problémák 
megoldása (tantervek átalakítása, szabályzatok aktualizálása): megvalósítása folyamatos 
- a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: Makovecz, Erasmus+ Program működtetése, új 
intézményközi együttműködési szerződések megkötése: megvalósítása folyamatos 
- az EMTE Tanárképző Intézetének működtetése, az alapképzéssel, illetve 
mesterképzéssel párhuzamos programok mellett egyetem utáni önköltséges képzések 
megszervezése, igény szerint: megvalósítása folyamatos.  
- az intézet szervezeti konszolidációja és működésének egyetemi szintű, szorosabb 
koordinálása: megvalósítása folyamatos. 
- a kutatási tevékenység fejlesztése: az egyetem tudományos tevékenységére vonatkozó 
láthatósági mutatók javítása, a tanszékeken működő kutatóintézetek tevékenységének 
fellendítése, amelynek célja az egyetemi tudományos kutatások koncentrálása, 
minőségének emelése, valamint kiválósági egyetemi kutatóhelyek létrehozása: 
megvalósítása folyamatos 
- új kutatási honlap kialakítása: megvalósulása az új egyetemi honlap kialakításával 
egyidejűleg történik. 
- az egyetemi infrastruktúra fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan: 

- a marosvásárhelyi étkezde felszerelése és működtetése: megvalósult 
- a marosvásárhelyi laboratóriumi csarnok létrehozása: megvalósulása késlekedik, 

a PUZ megszerzésének akadályoztatása miatt. 
- csíkszeredai épület átalakításának folytatása – II. beruházási fázis (hőszigetelés, 

termopan ablakok, bejárat áthelyezése, épület külső felújítása, 0, I és félemeleti belső 
átépítés): a kivitelezése folyamatban van 
 

SZAKOK, HALLGATÓI LÉTSZÁMOK 
A 2019/2020-es tanévben a Kolozsváron, Marosvásárhelyen/Sepsiszentgyörgyön és 
Csíkszeredában létező három kar keretében 30 alapképzési szak működik (ebből 27 
akkreditált), illetve 12 mesterszak, az intézmény 2246 (ebből 1936 alapképzésen, 310 
mesterképzésen) hallgató képzését biztosítja, ami enyhe (-0,7%) visszaesést jelent az előző 
tanévhez viszonyítva. 

Kar, 
helyszín 

Szak 
Szakin
-dítás 

éve 

Hallgatói 
létszám 
2017/ 
2018 

Hallgatói 
létszám 
2018/ 
2019 

Hallgatói 
létszám 
2019/ 
2020 

Csíkszeredai 
Kar 

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság (A) 2001 36 31 32 

Könyvelés és gazdálkodási informatika (A) 2001 90 83 83 

Általános közgazdaság (A) 2002 45 43 42 

Gazdasági informatika (A) 2013 73 69 78 

Marketing (A) 2010 40 49 42 

Román nyelv és irodalom – Angol nyelv és 
irodalom (A) 

2001 43 35 35 
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Kar, 
helyszín 

Szak 
Szakin
-dítás 

éve 

Hallgatói 
létszám 
2017/ 
2018 

Hallgatói 
létszám 
2018/ 
2019 

Hallgatói 
létszám 
2019/ 
2020 

Világ- és összehasonlító irodalom – Angol 
nyelv és irodalom (A) 

2010 30 35 34 

Kommunikáció és PR (A) 2003 62 66 64 

Szociológia (A) 2001 27 34 35 

Humánerőforrások 2014 25 26 31 

Környezetmérnök (A) 2002 26 19 10 

Élelmiszeripari mérnök (A) 2002 73 71 80 

Génsebészet 2014 55 51 58 

Turisztikai mérnök-menedzser (A) 2010 39 38 47 

Fordító és tolmács mesterszak 2013 27 34 30 

Vezetés és szervezés mesterszak 2015 43 39 42 

Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy 
mesterszak 

2015 27 29 26 

Fenntartható biotechnológiák mesterszak 2013 19 18 22 

Kommunikáció és közkapcsolatok 
mesterszak 

2013 96 87 58 

 Összesen Csíkszereda  876 857 849 

Marosvá-
sárhelyi Kar 

Automatika és alkalmazott informatika (A) 2001 86 79 73 

Informatika (A) 2001 139 170 198 

Mechatronika (A) 2001 107 124 108 

Számítástechnika (A) 2001 131 126 121 

Infokommunikációs hálózatok és rendszerek 
(távközlés) (A) 

2009 37 38 14 

Gépészmérnök (A) 2009 65 78 77 

Kommunikáció és közkapcsolatok (A) 2002 93 94 99 

Fordító – tolmács (A) 2008 116 119 106 

Közegészségügyi szolgáltatások és politikák 
(A) 

2010 69 71 51 

Kertészmérnök (A) 2002 112 90 65 

Tájépítészet (A) 2012 76 72 80 

Agrármérnök (Sepsiszentgyörgy) 2015 44 50 49 

Szoftverfejlesztés mesterszak 2013 21 18 32 

Növényorvos mesterszak 2013 26 25 20 

Fejlett mechatronikai rendszerek 
mesterszak 

2013 7 11 17 

Számítógépes irányítási rendszerek 
mesterszak 

2013 16 18 16 

 Összesen MHK  1145 1183 1126 

Kolozsvári 
Kar 

Környezettudomány (A) 2002 30 30 36 

Fotóművészet, filmművészet, média (A) 2003 70 74 75 

Nemzetközi kapcsolatok, európai 
tanulmányok (A) 

2005 42 39 35 

Jog (A) 2010 86 76 78 

Diplomácia és interkulturális tanulmányok 
- mesterszak 

2014 17 18 16 

Filmtudomány mesterszak 2015 18 15 2 

Környezetvédelem és környezeti 
monitoring 

2016 11 18 11 

Összesen TMK  274 270 271 

Összesen 
EMTE 

  2239 2329 2246 

A 2019/2020-as tanév beiskolázási számait a Sapientia Alapítvány kuratóriuma 
hagyta jóvá. Ebben a tanévben az EMTE 1070 alapképzési helyet hirdetett meg az induló 
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szakokon – ebből 522 tandíjmentes, 475 költség-hozzájárulásos, 73 teljes tandíjas –, 
valamint 303 mesterképzési helyet – 161 tandíjmentes, 142 tandíjas. A nyári és őszi 
felvételi vizsga nyomán az alapképzésen meghirdetett tandíjmentes helyek 91,1%-ban, 
összességében pedig 63,5%-ban teltek be, ami mintegy 5,3%-os növekedést jelent a 
korábbi évhez képest. A mesteri szakoknál a tandíjmentes helyek 91,9%-ban, 
összességében pedig 53,7%-ban teltek be, ami ugyancsak jobb értéket jelent. 

2019 nyarán 29 alapképzési és 12 mesterszak hallgatói tettek záróvizsgát a 
Sapientia EMTE keretében, a jog szak végzettjei pedig továbbra is a Bukaresti Egyetemen 
záróvizsgáztak. A záróvizsga eredmények változatlanul jók, mind az intézmény keretében, 
mind a partner egyetemen vizsgázó hallgatók esetében (a 388 végzett mintegy 93%-a 
sikeresen záróvizsgázott). A mesteri szakokon a 116 végzett közül 96, azaz 83% védte meg 
sikeresen a mesteri disszertációt. 

Az elhelyezkedési mutatók átlagosan a korábbi évekhez hasonlóak, a szakmában 
való elhelyezkedés 39,5%, a továbbtanulási arány 27,3% körül mozog, a különböző szakok 
szintjén viszont nagy eltérések mutatkoznak. Kiemelkedően és tartósan jó az informatika, 
automatizálás, számítástechnika, gépészmérnök, mechatronika, gazdasági informatika 
szakok elhelyezkedési aránya (80% felett), más szakoknál viszont az egyes évfolyamok 
adatai között is nagy a szórás. 

Az EMTE-n alkalmazott ösztöndíjrendszer alapelvei változatlanok, amely szerint 
érdem, tanulmányi, szociális, valamint alkalmi ösztöndíjakra pályázhatnak a hallgatók. A 
2018/2019 tanévben az előző évhez képest 10%-al emelkedett az ösztöndíjak összege (257 
RON/hallgató ösztöndíj normatíva, 500/400/220 RON az ösztöndíjtípusok havi összege), a 
2019/2020 tanévben nem változtak ezek az értékek. A hallgatók a korábbi évekhez 
hasonló, 30% körüli arányban részesültek ösztöndíjban – a 2015 ösztöndíjra jogosult 
hallgató közül az első félévben 535, a második félévben pedig 522 kapott támogatást.  

A hallgatóknak – a korábbi évhez hasonlóan – megfelelő körülmények között, jutányos 
áron biztosít szálláslehetőséget az egyetem a 290 helyes csíkszeredai, valamint a 280 
helyes marosvásárhelyi bentlakásban. Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Református 
Egyetemi Kollégium és Szállóban összesen 21 db. négy ágyas szoba áll a diákok 
rendelkezésére. Kolozsváron a Diakónia Központban 38 helyes bérelt bentlakás, illetve a 
2018 novemberében átadott, magyar állami támogatással kialakított 25 férőhelyes 
Collegium Iuridicum jogász szakkollégium biztosítja a hallgatók elszállásolását. 

 
OKTATÓI TESTÜLET, ADMINISZTRÁCIÓ 

A címzetes oktatói testület létszáma 2019/2020 tanév első félévében növekedett 
(+11) az előző tanévhez képest, a meghirdetett oktatói versenyvizsgák nyomán betöltött 
állásoknak köszönhetően, és az oktatói állások száma is enyhén nőtt (+4). Így a tanév első 
félévében a 399 oktatói állásból 201-et doktori címmel rendelkező főállású oktató töltött 
be, ami a második félévben 204-re emelkedett. Összességében számítva a tanév kezdetekor 
az alapképzési szakokhoz kötődő oktatói állások 62%-t töltötte be főállású oktató (az előírt 
70%-hoz képest), ezek közül 35% rendelkezett professzori vagy docensi címmel. A tanév 
kezdetekor az oktatókra vonatkozó akkreditációs mutatók csak 11 alapszak esetében 
teljesültek, és jellemzően az aktuálisan akkreditációs folyamatban levő szakokra történik a 
meglévő humánerőforrás áthelyezése. A betöltetlen állások helyettesítését saját oktatók, 
illetve társult oktatók foglalkoztatásával biztosítja az egyetem (kb. 150 személy), és 7 
doktori cím nélküli tanársegédet alkalmaz, határozott időre szóló munkaszerződéssel.  
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Oktatói állások helyzete a 2019/2020 tanév I. félévében 

Helyszín 
Csíkszereda 

 
Marosvásárhely 

 
Kolozsvár 

 
Összesen* 

 

Állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 

állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 

állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 

állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 

állás 

egyetemi tanár 10 3 13 8 6 14 5 0 5 23 9 32 

Docens 16 11 27 22 14 36 7 7 14 46 32 78 

adjunktus 48 42 90 56 46 102 22 13 35 129 107 236 

tanársegéd 1 17 18 1 29 30 1 4 5 3 50 53 

 75 73 148 87 95 182 35 24 59 201 198 399 

* A Tanárképző Intézet állásait is tartalmazza 

A 2019/2020 tanév I. félévétől a meghirdetett oktatói állásokból 6 státust töltött be 
új főállású alkalmazott, illetve 5 oktató lépett elő, a II. félévtől kezdődően pedig 3 új oktatót 
alkalmazott, illetve 2 oktatót léptetett elő az egyetem, így jelenleg 204 a főállású oktatók 
létszáma. A következő félévben is folytatódik az oktatói testület pótlása, további 3 oktatói 
állás meghirdetésével. 

Az adminisztratív személyzet (segédtanszemélyzet, gazdasági adminisztráció és 
kisegítő személyzet, beleértve a bentlakások és étkezdék személyzetét) létszáma 184. 

 
KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

A Sapientia EMTE a Webometrics besorolások szerint 2020 januárjában az 5221. 
helyen szerepelt világviszonylatban (2019-ben az 5631. helyen volt), 1355. Európában 
(2019-ben az 1591. volt) és 38. Romániában (2019-ben a 36. volt). A 2019. januári 
adatokkal összehasonlítva tehát a Sapientia EMTE 2020-ra világviszonylatban 410 helyet, 
Európában pedig 236 helyet javított, országosan ugyanakkor 2 helyet esett vissza. Ha 
azonban a közép- és kelet-európai egyetemek besorolását nézzük, a Sapientia EMTE 
először került be az első 500-ba ebben a régióban (438. hely).  

Az utóbbi két év tudományos kutatási eredményeit felölelő Egyetemi kutatási 
jelentés (2018 és 2019) adatai szerint az oktatók megvalósításait tükröző, jelentős 
nemzetközi adatbázisokban is jegyzett szakmai folyóiratokban publikált cikkek 
tekintetében javulás tapasztalható. Az EMTE oktatói összesen 870 (+118) tudományos 
publikációt tettek közzé, ezek közül 288 (+44) ISI vagy nemzetközi adatbázisban 
jegyzett cikk. A Sapientia EMTE főállású oktatói a vizsgált időszakban (2018–2019) 
mindösszesen 130 (+9) cikkel szerepelnek a Web of Science-en, a legrangosabbnak 
tartott, csak ISI besorolású tudományos folyóiratokat tartalmazó felületen. Bár a 
publikációk száma nőtt, a legmagasabb besorolású közlemények esetében visszaesés 
tapasztalható: ezek közül 23 jelent meg Q1-es lapokban, ami 1 cikkel kevesebb, mint az 
előző időszakban (24), D1-es lapban 6 cikk van, ami 4 cikkel kevesebb, mint az előző 
időszakban (10).  

Az egyetemünkön folyó tudományos munka láthatósága jelentősen javult. A Google 
Scholar Citation rendszerbe regisztrált 200 főállású oktató közül 180-nek van legalább 1 
idézése, a teljes Google Scholar idézés 2020. március 23-án 10457 volt (a Makovecz 
professzorok idézettségét is beszámítva). Ez országos szinten a 25. helyet jelenti, 
világviszonylatban pedig a 2817. helyet. A ResearchGate-en (RG) jelenleg a Sapientia EMTE 
a főállású oktatói 963 publikációval vannak jelen, és 11 főállású oktató teljesít 20 feletti RG 
pontszámot, ami nemzetközi elismertséget, és egyben az EU-s pályázatok elbírálásánál is 
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értékes pontszámokat jelent. Az Academia.edu rendszerben 199 főállású oktató 
közleménye érhető el, a Sapientia EMTE főállású oktatói által jegyzett összes közlemények 
száma 839. 

2019-ben két szabadalmat jegyeztek a Sapientia EMTE oktatói, valamint hét 
Sapientiás oktató részesült szakmai elismerésben. A Szenátus tiszteletbeli professzor címet 
adományozott dr. Bíró Domokos egyetemi docensnek kiemelkedő tudományos életműve és 
példaértékű, elkötelezett oktatói tevékenysége elismeréseként. A MTA Kolozsvári 
Akadémiai Bizottságának Fiatal Kutatói Díját dr. Farkas Csaba matematikus, a 
Marosvásárhelyi Kar docense vehette át, aki diákként és kutatóként egyaránt magas szintű 
eredményeket ért el a matematika terén. 

 
A 2018–2019-es időszakban a Sapientia EMTE főállású oktatóinak 6 nagyobb, az 

egyetemi adminisztráció közvetítésével zajló külső kutatásuk volt (ezekben a Sapientia 
EMTE része 2018-ra 436 015 lej). Aggasztó jelenség azonban, hogy a román kutatási 
szakhatóság által meghirdetett nagy volumenű projektekből származó kutatási bevételek 
2019-ben lenullázódtak. Ennek pótlására az egyetem olyan magyarországi partnerségek 
kialakítására törekszik (pld. az Óbudai Egyetemmel, illetve a Szent István Egyetem által 
koordinált Területi Innovációs Platform keretében), amely a közeljövőben várhatóan 
lehetővé teszik magyarországi kutatási-innovációs támogatások megszerzését. 
Ugyanakkor a szóban forgó periódusban oktatóink további 74 egyéb külső kutatási 
projektben vettek/vesznek részt (kutatásvezetőként vagy csoporttagként), illetve 
részesültek valamilyen kutatói ösztöndíjban, ez utóbbiak meghatározó részben 
magyarországi intézmények finanszírozásával.  

 
A tanszékek és tanszékcsoportok keretében belső akkreditációval rendelkező 

kutatási központok működnek (15 központ). A Kutatási Programok Intézete (KPI) a 2018-
ban történt előkészítések nyomán 2019 januárjában hirdette meg az új Egyetemi Kutatási 
Programot, amelyre kizárólag a Szenátus által akkreditált kutatóközpontok nyújthattak be 
pályázatot, legalább 10,000 eurós költségigénnyel. Ez az egyetemi kutatásfinanszírozás 
átszervezését irányozza elő középtávon, melynek célkitűzése, hogy a Sapientia 
Kutatóközpontok hozzájáruljanak az egyetem tudományos rangjának emeléséhez, 
szerepet vállalva a hazai vállalkozói kapacitás bővítésében és az elért kutatási eredmények 
társadalmi-gazdasági hasznosulásában is. Jelenleg 7, ebben a struktúrában 
finanszírozott kutatás van folyamatban az Egyetemi Kutatási Program keretében, 
ezek összértéke 326,000 lej. 
 

Az oktatók tudományos munkájának eredményessége a nemzetközi tudományos 
mezőnyben a különféle tudományos rendezvényeken és művészeti fesztiválokon való 
részvételek növekvő számában is megmutatkozik: 2019-ben 343 (+38) tudományos, 
ebből 250 nemzetközi rendezvényre, illetve 6 művészeti rendezvényre került sor, 
ebből 3 nemzetközi filmfesztiválon vagy művészeti kiállításon való részvétel. A Kutatási 
Programok Intézete továbbra is támogatja az oktatók nemzetközi konferenciákon és 
művészeti fesztiválokon való részvételét.  

2018–2019-ben 87 olyan tudományos rendezvényre került sor, amelyet az 
egyetem tanszékei a helyszíneken szerveztek, önálló szervezőként vagy más tudományos 
intézetekkel partnerségben.  
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Az egyetem ebben az időszakban is nagy hangsúlyt fektetett az régióban betöltött 
kultúra- és tudományközvetítői szerepének növelésére. A Csíkszeredai Kar által szervezett, 
minden várakozáson felüli sikert arató Ezüst akadémia harmadik évfolyamának 
rendezvényei töretlen népszerűségnek örvendenek – Csíkszeredán, Kézdivásárhelyen és 
Sepsiszentgyörgyön is több mint kilencszáz, 50 év feletti érdeklődőhöz juttatják el a 
tudományt, közérthető módon, rangos előadóknak köszönhetően. Folytatódtak a 
hagyományossá vált kolozsvári Egyetemi esték és filmvetítések, a csíkszeredai és 
sepsiszentgyörgyi kávéházi előadások, vagy a középiskolai diákoknak szervezett, közismert 
szakmai versenyek (pld. Laborkukac, CSI, Gúzsba kötve táncolni, Hermann Ottó Kárpát-
medencei Biológia Verseny stb.) 

 
A Sapientia EMTE hallgatói továbbra is jól teljesítettek a Tudományos Diákköri 

Konferenciákon. 2019-ben a XXXIV. OTDK-n a Sapientia EMTE hallgatói közül 28-an 
vettek részt, 22 dolgozattal. Kiemelkedő eredménynek számít, hogy a Sapientia EMTE 
hallgatói 3 első, 4 második, 4 harmadik és 6 különdíjat nyertek, és a határon túli 
intézmények közül egyedüliként részesültek első helyezésekben: az Agrártudományi 
szekció élelmiszertudományi tagozatában Salamon Bernadett (dr. György Éva vezetőtanár) 
kapott első díjat és egyben a legjobb határon túli dolgozat elismerést, a Művészeti és 
művészettudományi szekció mozgókép tagozatában Tóthpál Béla (dr. Lakatos Róbert 
vezetőtanár), a Társadalomtudományi szekció politikatudományi tagatozatában pedig 
Varga Szilvia (dr. Toró Tibor vezetőtanár) bizonyult a legjobbnak. Az ETDK konferenciákon 
a Sapientia EMTE részéről 61 hallgató 45 dolgozattal vett részt, és ezek közel fele, 21 
dolgozat kapott OTDK jelölést 2021-re. A kari TDK konferenciákon 168 hallgató vett részt 
összesen 151 dolgozattal, ebből 32 dolgozat kapott OTDK jelölést a humán- és 
reáltudományok szakterületén.  

Az egyetemünkön zajló tudományos diákköri munka színvonalát jelzi, hogy 2019-
ben kiváló TDK-szervezői díjat kapott dr. Domokos József a Marosvásárhelyi Kar 
Villamosmérnöki Tanszékének vezetője, aki a felsőoktatási diáktudományos tevékenységet 
segítő, példamutató helyi és országos szervezői munkája elismeréseként részesült az 
Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége kitüntetésében. 

 
Jelentős hallgatói eredmények születtek számos nemzetközi hallgatói tudományos 

verseny vagy művészeti fesztivál során is. Példaként említjük:  
Volt hallgatóinkat díjazták a Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Versenyen, Budapesten. 

2019-ben Vargyasi Levente, a csíkszeredai kommunikáció szak volt hallgatója, 2020-ban pedig Bántó Csaba, a 
kolozsvári fotóművészet, filmművészt, média szak végzettje vehette át a rangos elismerést. 

Frankovič Boldizsár-díjat kapott Fülöp Tímea szoftverfejlesztés mesterszakos hallgató. Az Óbudai 
Egyetem és a Magyar Fuzzy Társaság által alapított Frankovič Boldizsár-díjat,a Brain Tumor Segmentation 

from MRI Data Using Ensemble Learning and Multi-Atlas című publikációjáért vehette át. 
A Veszprémben megszervezett 15. Pannonfíling Mozgóképes Találkozón Farkas Boglárka Angéla 

hallgatónk kapta a filmefesztivál első díját.  

Érdekességként említjük, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem mikrobiológusai a Szent Anna krátertóból egy újabb, a 
tudományra nézve eddig ismeretlen baktériumnemzetséget izoláltak és írtak le Sapientia 
aquatica néven. A csíkszeredai Biomérnöki Tanszékén a krátertó mikrobiológiai kutatásába 
bevont ökológiai mérnök szakos hallgatók több, a tudomány számára eddig ismeretlen 

http://www.sapientia.ro/hu/hirek/xxviii-herman-otto-karpat-medencei-biologia-verseny
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/xxviii-herman-otto-karpat-medencei-biologia-verseny
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baktériumnemzetséget, illetve fajt tenyésztettek ki és azonosítottak DNS vizsgálatok 
alapján, dr. Máthé István oktató vezetésével.  

A kiváló tudományos eredményeket elért hallgatókat ebben az évben másodszor 
jutalmazta Sapientia Maximus díjjal az Egyetem.  

 
A 2019-es év folyamán a Sapientia EMTE Szenátusa elfogadta a Scientia Kiadó 

módosított működési, publikálási és terjesztési szabályzatát, a jegyzetkiadásra, illetve az 
egyetemi folyóiratra vonatkozó új szabályzatokat, valamint kinevezte az Acta Universitatis 
Sapientiae szerkesztőbizottságának tagjait és sorozatszerkesztőit. A szervezeti 
módosítások célja a kiadó átláthatóbb és hatékonyabb működtetése, az elektronikus 
formátumú publikációk előtérbe helyezése, és az Acta Universitatis Sapientie egyetemi 
folyóirat nemzetközi rangjának emelése.  

A Scientia Kiadó az utóbbi két évben 52 kiadványt, 16 könyvet (2 Tankönyv, 3 
Sapientia Könyv, 3 konferenciakötet, 5 jegyzet, 3 tudománytörténeti kötet), valamint az 
Acta Universitatis Sapientiae egyetemi folyóirat 2018-as és 2019-es lapszámait (36) 
jelentette meg. Az Acta Universitatis Sapientiae egyetemi folyóirat sorozatai 2019-ben 
további adatbázisokba kerültek be, így mindösszesen 60 nemzetközi adatbázisban 
szerepelnek. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a SCImago (Mathematica, Philologica), 
a SCOPUS (Mathematica, Philologica), a Clarivate Analitics Web of Science ESCI 
(Mathematica, Informatica, Film and Media Studies), valamint egyéb rangos adatbázisok 
(EBSCO, ProQuest, Ulrichsweb, Index Copernicus, Genamics Journal Seek), amelyeket az 
oktatói előlépéseket szabályozó kormányrendelet (OM 6-129, 2016) is elismer. Az elmúlt 
években az egyetemi folyóirat nemzetközi jegyzettségét alapul véve a Mathematica érte el a 
legkiemelkedőbb eredményeket. A 2009-ben indult sorozat a matematika minden 
területéről közöl cikkeket, benne van a SCOPUS adatbázisban, SCImago Q3-as besorolású, 
5-ös H Index-el rendelkezik, 2018-ra az idézettségi mutatója (Citescore) 0.63, ugyanakkor 
várhatóan impakt faktort is kap a közeljövőben, ami a WOS előrejelzései szerint IF 0.56 
lesz.  

A DeGruyter/ Sciendo céggel megújított együttműködésnek, valamint a CEEOL 
(Central and Eastern European Online Library) adatbázissal kötött, elektronikus könyvekre 
is vonatkozó szerződésnek köszönhetően a Scientia Kiadó kiadványainak letöltési adatai 
egyre növekvő tendenciát mutatnak.  

 
A KPIOR nyilvántartási rendszer használata bejáratódott, így lehetővé vált egy 

egységes nyilvántartási adatbázisból aktuális, és az egyetem különféle szintjei 
(tanszéki/kari/egyetemi) között koherens, duplikátumokat kiküszöbölő, ellenőrizhető 
kimutatások generálása (bár e tekintetben fellelhetők még pontatlanságok), illetve a 
kutatási és konferencia pályázatok online benyújtása. 

Fontos fejleményként értékeljük az egyetem tudományos tevékenységének 
elősegítését célzó tudományos minősítési pótlékrendszer bevezetését, illetve az első év 
tapasztalatai nyomán való módosítását, amelynek kiemelt célja a magas színvonalú, 
nemzetközileg is elismert, illetve az intézmény számára egyéb sajátos szempontok szerint 
fontosnak minősített tudományos eredmények honorálása. Az első évben 52 oktató, a 
másodikban pedig 61 oktató részesült 550-5000 RON havi bérkiegészítésben, az elért 
pontszám függvényében. 
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A fentieket összegezve eredményként könyvelhetjük el, hogy átmenetinek 
bizonyult a publikációk számában az előző jelentésünkben jelzett visszaesés, növekvő 
tendenciát mutat az ISI cikkek száma, sikerült javítani az egyetem Webometrics általi 
besorolásán, sőt, ennek bizonyos paraméterei szerint lényegesen jobb helyre került az 
egyetem. Ilyen például a közép-kelet-európai regionális helyezés, amit érdemesnek tartunk 
kiemelni. A publikációk tekintetében azonban fontos, hogy az oktatók a magasan jegyzett, a 
SCImago rendszerben rangsorolt, lehetőség szerint pedig a D1-es szaklapokban való 
publikálásra törekedjenek. Lényeges továbbá, hogy az első szerzőként való publikálást 
tekintsék elsődlegesnek, és olyan tudományterületeknél jelenjenek meg szerzőként, 
amelyek az egyetem profiljához kapcsolhatók.  

2018–2019-ben az Acta Universitatis Sapientiae egyetemi folyóirat sorozatainak 
jegyzettsége növekedett (különösen a Mathematica, a Communicatio, a European and 
Regional Studies, valamint a Social Analysis), ahhoz azonban hogy rangosabb adatbázisba 
felvételt nyerhessenek elengedhetetlen a lapszámok rendszeres, pontos, kiszámítható 
megjelenése, illetve a rögzített menedzsmentterv betartása a sorozatszerkesztők részéről. 
Ehhez kapcsolódóan középtávú célunk elősegíteni, hogy a Sapientia EMTE oktatói a KPI, 
valamint a magyarországi finanszírozású kutatások mellett minél magasabb számban 
nemzetközi kutatási projektekben is részt vegyenek, növeljék jelenlétüket a hazai 
vállalkozói/önkormányzati szférában, ezzel is emelve a Sapientia EMTE ismertségét és 
elismertségét hazai és nemzetközi szinten egyaránt.  

 
SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

A 2016-ban lebonyolított választásokat követően az egyetem keretében csak a 
különböző okok miatt megüresedett döntéshozó testületi helyek betöltésére került sor, 
részleges választások által. A 2020 évi egyetemi választások előkészítése céljából a 
Szenátus elfogadta a választási szabályzatot, a rektorválasztás módját meghatározó 
referendum szabályzatot, valamint a választások ütemezését.  
 
INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK 

A 2014-2020 időszakra érvényes Erasmus+ Charta birtokában, az EMTE egyre 
növekvő számú EU-s mobilitási cserekapcsolatban, valamint partneri programokban vesz 
részt. Mindezidáig 16 ország 49 intézményével (ebből 28 magyarországi) kötött 
egyezményt az EMTE, ezek között a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Főiskolával (nem EU-s 
országbeli kapcsolatokat támogató külön pályázat keretében).  

Az előző két évben a Sapientia EMTE 901.483,- € értékben nyert el Erasmus+ 
támogatást, amelynek felhasználása folyamatban van, az alábbi táblázat szerint.  

 

2018 
2018-1-RO01-KA103-047418 473.825,- € 

2018-1-RO01-KA107-047431 14.993,- € 

2019 
2019-1-RO01-KA103-061451 405.685,- € 

2019-1-RO01-KA107-061450 6.980,- € 

 

Ennek köszönhetően a 2018/19 tanévben 288 (+25) mobilitásra került sor: 139 (-
1) hallgató vett részt tanulmányi vagy gyakorlati mobilitáson, 60 (+8) oktató és 89 (+18) 
adminisztratív alkalmazott utazott ki a partner egyetemekre. A hallgatói mobilitások 
aránya 6,15% (+0,14%) volt a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, ami európai szinten 
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jó teljesítmény. Jelentősen emelkedett (több mint másfélszeres) az egyetem által fogadott 
hallgatók száma (11), de nőtt az oktatási és képzési mobilitásra érkező munkatársak száma 
is: 73 oktatót (+12,3%) és 59 (+28,2%) adminisztratív személyzetet fogadott az EMTE.  

Két EU-s stratégiai partnerségi kutatási projektben vesz részt az egyetem, amelyeket 
más európai partner intézmény– egy dubrovniki, valamint egy magyarországi – koordinál. 

A bukaresti nemzeti iroda 2019 júniusában helyszíni rendszerauditot („audit de 
sistem”) végzett két ellenőr révén az egyetemen az Erasmus+ mobilitási program 
megvalósításával kapcsolatban. Ennek keretében a teljes rendszert vizsgálták mind 
pénzügyi, mind pedig tartalmi és eljárásrendi tekintetben, és ajánlásokat fogalmaztak meg, 
főként a kapcsolatrendszer bővítésére és a nemzetköziesítést elősegítő tantárgykínálat 
kidolgozására vonatkozóan. 

Az Egyetem három CEEPUS hálózat tagja, amelynek keretében 4 kiutazó hallgatói, 2 
kiutazó és 2 bejövő oktatói mobilitásra került sor. 

A Makovecz Program néven harmadik éve meghirdetett Kárpát-medencei 
Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram 2018/2019 tanévre érvényes költségvetési 
kerete 61,6 M Ft volt.  

A partner intézmények köre 21, melyek keretében az alábbiakban összegzett 
hallgatói mobilitások jöttek létre (teljes féléves mobilitások, 1 hónapos részképzések, 1 
hetes tanulmányi út, illetve egyes mesterszakok hallgatóinak partner egyetemen töltött 
tanulmányi időszakai). 

 

 
2017/2018 2018/2019 

 
Kimenő hallgatók száma 

168 239 

Ebből teljes félévre 1 3 
Ebből 1 hónapra 22 25 

Ebből 1 hetes tanulmányút/szakmai gyakorlat 281 211 
Bejövő hallgatók száma 85 25 

Ebből teljes félévre 0 3 
Ebből 1 hónapra 24 22 

Ebből 1 hetes tanulmányút/szakmai gyakorlat 61 0 
Tanulmányi időszakon részt vevő mesteri szakos 
hallgatók száma 

61 47 

 

Az oktatói mobilitási program támogatásával négy jeles szakember főállású 
alkalmazása vált lehetővé, akik hozzájárulnak az akkreditációs követelmények számszerű 
teljesítéséhez is. Emellett számos – főleg a mesterszakokon oktató – vendégtanár 
részvételét segítette elő a Makovecz Program. Az egy évre szóló 61 600 000 Ft támogatás 
teljes egészében felhasználásra került. 

Új intézményközi együttműködési egyezmény jött létre az Óbudai Egyetemmel és a 
Testnevelési Egyetemmel, és megújult a Szegedi Egyetemmel való együttműködési 
megállapodás.  
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A 2018/2019-ES TANÉV GAZDÁLKODÁSA 
A Sapientia EMTE a 2018/19-es tanévben a Szenátus és Kuratórium által elfogadott 
költségvetés szerint gazdálkodott, és azt a működési előirányzatok fő költségtételeinél 95-
100%-ban teljesítette. 
A fogyasztói árak emelkedésének következtében egy hallgató átlagos képzési költsége a 
tanév során 16 471 lejre emelkedett. 
Az összkiadások a 2018/19-es tanévben elérték a 44,25 millió lejt, míg az összbevételek 
46,98 millió lej értékűek voltak. A többletösszeget részben célhoz kötött, felhasználatlan 
pályázati források, maradványok képezik, továbbá az Egyetem alaptevékenységéből 
származó bevételei. 
A költségvetés legfőbb bevételi forrásaként a Bethlen Gábor Alap közvetítésével nyújtott 
mintegy 45,6 millió lej értékű magyar állami támogatás állt. 
Az Egyetemen zajló tevékenységek likviditási mérlege az alábbiakban látható: 

  összesen 
Rektori 
hivatal 

Csíkszeredai 
kar 

Kolozsvári kar 
Marosvásárhe

lyi kar 

Sepsiszentgy
örgyi 

tanulmányi 
központ 

működés és 
beruházások 

6 738 616 lei 191 559 lei 6 009 795 lei 397 476 lei 139 786 lei 399 603 lei 

beérkezett 
támogatás 

45 615 348 lei 3 131 342 lei 19 906 733 lei 6 268 169 lei 16 309 104 lei 1 125 521 lei 

kiadások 38 876 732 lei 2 939 783 lei 13 896 938 lei 5 870 692 lei 16 169 319 lei 725 918 lei 

kutatás 309 882 lei 78 923 lei 86 053 lei 144 906 lei     

beérkezett 
támogatás 

882 457 lei 236 271 lei 179 978 lei 466 208 lei     

kiadások 572 575 lei 157 348 lei 93 924 lei 321 302 lei     

szolgáltatások   7 623 lei 4 674 lei       

bevételek   36 196 lei 77 746 lei       

kiadások   28 573 lei 73 071 lei       

pályázatok 662 678 lei 648 384 lei 58 544 lei -85 177 lei 40 927 lei   

beérkezett 
támogatás 

3 957 949 lei 2 633 543 lei 427 997 lei 448 834 lei 447 574 lei   

kiadások 3 295 270 lei 1 985 159 lei 369 454 lei 534 012 lei 406 647 lei   
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étkezde -37 499 lei   -49 431 lei       

bevételek 441 019 lei   398 190 lei       

kiadások 478 519 lei   447 620 lei       

bentlakás 98 669 lei   20 167 lei 14 314 lei -12 126 lei   

bevételek 1 252 603 lei   604 683 lei 138 447 lei 449 291 lei   

kiadások 1 153 933 lei   584 516 lei 124 133 lei 461 417 lei   

A kutatási mérleg tartalmazza a külső és belső pályázatok adatait, a pályázatok fejezet 
pedig a kutatástól eltérő egyéb pályázatokat. 
Az étkezde veszteséges egyenlege nem tartalmazza az étkezde irányába megtett belső 
megrendeléseket, ezzel kiigazítva csökken a vesztesége mintegy 12 000 lejre. 
A főbb mutatók időbeli alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:  

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

a bérkiadásoknak az összkiadásokban mért részaránya 65% 60% 55% 

oktatói bérek aránya a működéssel kapcsolatos bérkiadásokban 68% 71% 70% 

adminisztratív bérek aránya a működéssel kapcsolatos kiadásokban 28% 29% 30% 

kutatási bevételek 882 457 lej 1 008 430 lej 925 224 lej 

könyvtári kiadások aránya a működési kiadásokból 1,85% 1,41% 1,79% 

hallgatói juttatások 1 907 946 lej 1 837 783 1 425 170 lej 

finanszírozás hallgatói támogatásokra fordított részaránya 5,47% 5,70% 4,85% 

(diák- és személyi juttatások, valamint a nem rendszeres kiadások 
nélkül értett) folyó működési kiadások aránya az összkiadásokban 

8,08% 9,72%  
10,20% 

közmű- és bérleti díjak a folyó működési kiadásokból 23,33% 21,73% 22,28% 

egy hallgató átlagos képzési költsége 16 471 lej 13 681 lej 12 097 lej 

Megjegyzendő, hogy e költségvetési mutatók nem tartalmazzák az ingatlanfejlesztésekre 
fordított összegeket. 
 
INGATLANBERUHÁZÁSOK 

Csíkszeredában megtörtént az oktatás helyszínéül szolgáló épület felújítására kiírt 
építkezési tender bírálata, majd az ezt követő szerződéskötés. Jelenleg az épület átalakítása 
folyamatban van. 
 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

A Sapientia EMTE keretén belül az egyetemi tevékenységek minden vetületére 
jellemző a minőség javítására való törekedés. Ennek ösztönzői az Egyetem Szenátusa által 
elfogadott Minőségbiztosítási Elvek, és Minőségbiztosítási Szabályzat, amelyek által 
bevezetésre kerültek az ARACIS által meghatározott minőségi szabványok. A minőség 
követése, az egyes szakok önfelmérésén és külső felmérésén kívül, az éves 
minőségbiztosítási jelentések által történik. A minőség javítására vonatkozó operatív 
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terveket minden esetben a Szenátus fogadja el, és az egyetem honlapján folyamatosan 
nyilvánossá teszi. (http://www.sapientia.ro/ro/documente/asigurarea-calitatii). 
 
Egyetemünkön a különböző adatok és információk tárolása és feldolgozása elektronikus 
nyilvántartási rendszerekben történik. Ilyenek a pénzügyi műveletek, az alkalmazotti 
adatok és bérszámfejtés menedzsmentje, a kutatási nyilvántartás és menedzsment a KPIOR 
rendszerrel, illetve az oktatási tevékenységek nyilvántartása és adminisztrációja, a Neptun 
ETR segítségével.  

 
EGYÉB PÁLYÁZATOK 

Az EMTE egyéb pályázati források felkutatását is fontosnak tartja. A pályázatok 
közül lényegesebb, egyetemi szintű pályázatok: Erasmus+, a magyarországi Emberi 
Erőforrások Minisztériumától az erdélyi tudományos diákköri konferenciák 
megszervezéséhez, valamint a Makovecz Programra nyújtott támogatás. 

 
Kolozsvár, 2020. április 24. 
 

Dr. Dávid László, a Sapientia-EMTE rektora 
 

Hauer Melinda, EMTE főtitkár 
Száraz Enikő, gazdasági főigazgató 

 
Elfogadta a Sapientia EMTE Szenátusa a 2020. április 24. ülésén. 


