Ikt. sz. 144/2016.03.21.

A Szenátus CXLV. ülésének határozatai

2016. március 18.

1824. határozat
A karok dékánjainak előterjesztése nyomán a Szenátus elfogadja a 2015. évre szóló dékáni jelentéseket (1.a-c.
mellékletek).
1825.határozat
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2014–2015 időszakra szóló Tudományos
kutatási jelentését (2.a-c. mellékletek)
1826. határozat
A rektor és minőségbiztosítási igazgató együttes előterjesztése alapján a Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE
2016. évre szóló operatív tervét (3. melléklet).
1827. határozat
A minőségbiztosítási igazgató előterjesztése alapján a Szenátus elfogadja a 2016/2017 tanévre érvényes
álláskeretek elkészítésének módszertanát (4. melléklet).
1828. határozat
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE 2016. évi felvételi szabályzatát (5. melléklet).
1829. határozat
A Sapientia EMTE felvételi szabályzatának megfelelően a Szenátus kinevezi az Egyetemi felvételi bizottságot a
2016. évre:
Elnök: Dr. Dávid László, egyetemi tanár, rektor
Tagok: Dr. Székely Gyula, egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Tonk Márton, egyetemi tanár, dékán
Dr. Makó Zoltán, egyetemi tanár, dékán
Dr. Kelemen András, adjunktus, dékán
Dr. György Éva, docens, a Szenátus képviselője
Titkár: Hauer Melinda, főtitkár
1830. határozat
A Szenátus elfogadja az I. félévi hallgatói eredményekről szóló dékáni beszámolókat (6.a-c. mellékletek).
1831. határozat
A Szenátus jóváhagyja a 2016. évi záróvizsgák megszervezésének módszertanát (7. melléklet).
1832. határozat
A Csíkszeredai Kar javaslata és a belső felmérési bizottságok véleményezése nyomán a Szenátus jóváhagyja a
Világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szak, és a Marketing szak akkreditációs
iratcsomóit, valamint az akkreditációs eljárás kérvényezésének benyújtását az ARACIS-hoz. Egyúttal átutalja a
Vezetőtanács hatáskörébe a Távközlés szak akkreditációs iratcsomójának jóváhagyását.
1833. határozat
A benyújtott önértékelési dokumentáció és a Kutatásszervezési Osztály véleményezése alapján a Szenátus
jóváhagyja a marosvásárhelyi Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék keretében működő Kommunikáció
és média kutatóközpont belső akkreditációját (8. melléklet).
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1834. határozat
Az 1823/2016.02.05. sz. döntés kiegészítésével a Szenátus jóváhagyja az Egyetemi Etikai Bizottság kiegészítését
az adminisztratív személyzet képviselőjével, az Etikai Bizottság működési szabályzatának megfelelően. Az
Etikai Bizottság személyi összetétele a következő:
Dr. Tódor Erika, docens
Dr. Biró Domokos, docens
Dr. Sztranyiczki Szilárd, adjunktus
Iszlai Edit Katalin, hallgató
Dr. Sorbán Angella, TKO osztályvezető
Zsigmond Erika, egyetemi jogtanácsos

Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár
elnök

Hauer Melinda
főtitkár
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