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A Szenátus CXXXVII. ülésének határozatai 
2015. június 26. 

 
 
1701. határozat 
A Szenátus elfogadja a minőség javításának operatív tervét a 2015. évre. (1. melléklet)  
 
1702. határozat 
Az Oktatási és Kutatási Minisztérium törvényességi láttamozása nyomán a Szenátus jóváhagyja az Egyetemi 
Charta módosításait (2. melléklet). 
 
1703. határozat 
A Szenátus megbízza a Vezetőtanácsot, hogy a Rektori Hivatal által végzett ellenőrzés nyomán hagyja jóvá a 
2015/2016 tanévtől érvényes tanterveket. 
 
1704. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a 21015/2016 tanévben érvényes adminisztratív díjakat (3. melléklet). 
 
1705. határozat 
A Vezetőtanács javaslata alapján a Szenátus elfogadja a Záróvizsga szabályzat módosítását, a 14 (3) pontban 
előírtak kiegészítésével: Kivételes esetben, a hallgató írásbeli kérvényezése nyomán a záróvizsga 
dolgozat/disszertáció nyelve az angol nyelv is lehet. Ebben az esetben a dolgozathoz csatolni kell egy, az 
oktatás nyelvén elkészített összefoglalót is, amelynek terjedelmét a kar határozza meg. 
 
1706. határozat 
A Scientia Kiadó javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja a publikálási szabályzat kiegészítését az alábbiak 
szerint: 

1. A kiadó elindít egy új sorozatot, melynek keretében évente megjelentet 3-4 Erdélyhez kötődő, esetleg 
fontos, meghatározó szálon Erdélyhez kapcsolódó tudomány-, művészet-, irodalom-, vagy 
technikatörténeti tárgyú könyvet. 

2. Az évente megjelentetésre kerülő 3-4 könyv kiválasztása pályázat útján történik, amelyre nemcsak a 
Sapientia EMTE oktatói, hanem más, külső szerzők is pályázhatnak, így részben visszatérve a kiadó 
korábbi könyvkiadási gyakorlatához.  

3. A kiadó által elfogadott könyvek megjelentetésére az anyagi fedezetet a Sapientia EMTE biztosítja 
pályázati forrásból, kiegészítve ezzel a kiadó éves költségvetését. 

 
1707. határozat 
A Szenátus jóváhagyja az Egyetem sepsiszentgyörgyi munkapontjának bejegyeztetését a Pénzügyi 
Igazgatóságon.  
 
1708. határozat 
A Műszaki és Humántudományi Kar javaslata, valamint a Kutatásszervezési Osztály belső akkreditációs 
értékelése alapján a Szenátus jóváhagyja az Életminőség Kutatóközpont létrehozását, valamint a Központ 
Statútumát (4. melléklet).  
 
1709. határozat 
A csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja, hogy 
környezetmérnöki alapszak szakkoordinátora Dr. Mara Gyöngyvér docens legyen, 2015. július 1-jétől 
kezdődően.  
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1710. határozat 
A Vezetőtanács javaslata alapján a Szenátus elfogadja a hallgatói Erasmus mobilitási szabályzat módosítását, az 
alábbiak szerint 
 

10. A külföldön szerzett kreditek elfogadásának lebonyolítása:  
A Sapientia EMTE félévente 30 kredit teljesítését írja elő hallgatóinak a partner egyetemen, amelyek 
kiszámításakor a Sapientia EMTE tantervében szereplő megfelelő tárgyak kreditszámát kell tekintetbe 
venni, függetlenül attól, hogy a partner intézmény tantervében hány kredites az adott tárgy. Olyan tárgyak 
esetében, amelyek nem feleltethetőek meg semmilyen, a szak tantervében szereplő kötelező, opcionális vagy 
fakultatív tárgynak és nem is köthető az adott szakhoz fakultatív tárgyként, a partner intézmény által 
megállapított kreditszám számítható be. Ez utóbbi tárgyaknál a korábbi döntés szerint admis/respins 
szerepel értékelésként, és nem számít be a tanulmányi átlagba. 
11. Záró rendelkezések:  
Amennyiben az Erasmus programban részt vevő hallgató a külföldi fogadó intézményben nem teljesít egy 
félévben minimálisan 15 ECTS értékű tárgyat az elismert kötelező, opcionális és fakultatív 
tárgyakból, a saját tantervének megfelelő kreditszám szerint, és/vagy a minimális 3 hónapos 
periódust, a kapott ösztöndíjat a Központi Erasmus Iroda által megállapított mértékben vissza kell fizetnie.  

 
1711. határozat 
A csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja az Alkalmazott 
közgazdaságtan és pénzügy mesterszak indítását 2015-2016-os tanévtől kezdődően, amennyiben pozitív elbírálásban 
részesül a szakindítási / akkreditációs kérelem, és elfogadja a felvételi kritériumait, az alábbiak szerint:  

Meghirdetett helyek száma: 30 hely, ebből 20 tandíjmentes és 10 tandíjas.  
Éves tandíj: 3000 lej. A helyek betöltése a felvételi átlag csökkenő sorrendje szerinti besorolás alapján történik.  
Felvételi kritériumok: 

- felvételire jelentkezhetnek közgazdasági alapvégzettségű hallgatók; 
- felvételire jelentkezhetnek más alapvégzettségű hallgatók, amennyiben egyetemi tanulmányaik alatt 

legalább 30 kreditnyi közgazdasági alapismereteket biztosító tárgyakat tanultak az előre meghatározott 
kritériumrendszer alapján. 

Felvételi pontszámítás: 
- szóbeli vizsga – motivációs interjú - maximum 50 pont; 
- az alapképzésben szerzett oklevél minősítése - maximum 50 pont. 

A maximálisan elérhető pontszám 100. Tandíjmentes helyet csak azok a hallgatók foglalhatnak el, akik a 
felvételi során legalább 55 pontot értek el. Azok a hallgatók, akik a felvételi során nem érték el az 55 pontot, a 
megmaradt helyek függvényében kizárólag tandíjas helyre vehetők fel. 
Beiratkozás időszak: 2015. augusztus 24-31. 
Felvételi vizsga időpontja: 2015. szeptember 2. 
 
1712. határozat 
A Műszaki és Humántudományi Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja az Automatika szak és az 
Informatika szak belső felmérő bizottságának összetételét: 

  
Automatika szak 
Elnök: dr. Szép Sándor, egyetemi tanár 
Tagok: dr. Nyárádi Imre István, adjunktus 

dr. Szabó László, adjunktus 
Informatika szak 
Elnök: dr. Szép Sándor, egyetemi tanár 
Tagok: dr. Máté Márton, docens 

dr. Szabó László, adjunktus 
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1713. határozat 
A Szenátus megbízza a Vezetőtanácsot a Kommunikáció és PR, valamint az Élelmiszeripari mérnök szakok 
belső felmérési jelentésének jóváhagyásával. 
 
 

Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár     Hauer Melinda 
elnök            főtitkár 


