Ikt. sz. 311/2016.06.27.

A Szenátus CXLVIII. ülésének határozatai

2016. június 24.

1864. határozat
A Szenátus elfogadja a Minőség javításának operatív tervét a 2016. évre (1. melléklet).
1865.határozat
A Szenátus megbízza a Vezetőtanácsot, hogy a Rektori Hivatali ellenőrzést követően hagyja jóvá a 2016/2017
évfolyam tanterveit.
1866. határozat
A Szenátus jóváhagyja a 2016/2017 tanévben érvényes adminisztratív díjakat (2. melléklet).
1867. határozat
Tekintettel a küszöbönálló egyetemi választásokra, a Vezetőtanács javaslatára a Szenátus jóváhagyja Dr. Székely
Gyula egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektorhelyettese főállású munkaszerződésének meghosszabbítását
vezetői mandátumának időtartamára, a 2016/17 tanév első félévének végéig.
1868. határozat
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus jóváhagyja, hogy a Tanárképző Intézet alkalmazottjaként Dr. Fodor
László docens főállású munkaszerződése meghosszabbításra kerüljön a 2016/2017 tanévben.
1869. határozat
A nyugdíjkorhatárt betöltött főállású oktatók munkaszerződésének meghosszabbításáról szóló módszertan
előírásainak megfelelően, a beérkezett tanszéki indoklások és kari tanácsi javaslatok, valamint a Vezetőtanács
láttamozása alapján a Szenátus jóváhagyja a következő oktatók munkaszerződésének meghosszabbítását a
2016/2017 tanévben:
Csíkszeredai Kar
Dr. Csapó János egyetemi tanár,
Dr. Dorgo Minodora adjunktus
Dr. Elek Sándor docens,
Dr. Gáspárné Vér Katalin docens (egy félévre, amelyet szükség esetén még egy félév követhet)
Dr. Szép Sándor egyetemi tanár
Marosvásárhelyi Kar
Dr. Bíró Domokos docens,
Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár,
Dr. Márton László Ferenc egyetemi tanár
Kolozsvári Kar
Dr. Bodó Barna docens
1870. határozat
A Szenátus elhatározza, hogy nem tárgyalja a nyugdíjkorhatárt betöltött főállású oktatók munkaszerződésének
meghosszabbításáról szóló módszertan előírásait be nem tartó javaslatokat.
1871. határozat
A Szenátus elfogadja a LinguaSap Központ 2015/2016 tanévi tevékenységéről szóló jelentését (3. melléklet).
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1872. határozat
A korábban (1853/2016.05.29-i. határozat) jóváhagyott bizottság egyik tagjának akadályoztatására való
tekintettel a Szenátus elfogadja növényorvos mesterszak disszertáció vizsgabizottságának módosítását az
alábbiak szerint.
Növényorvos mesteri szak
Elnök: dr. KOVÁCS Lóránt, docens, Sapientia Egyetem, Kolozsvár
Tagok: dr. BALOG Adalbert, egyetemi tanár, Sapientia Egyetem, Kolozsvár
dr. URÁK István, docens, Sapientia Egyetem, Kolozsvár
Titkár: dr. NYÁRÁDI Imre István, egyetemi adjunktus, Sapientia Egyetem, Kolozsvár

Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár
elnök

Hauer Melinda
főtitkár
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