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A Szenátus CL. ülésének határozatai 
2016. szeptember 16. 

 
 
 

1889. határozat 
A Szenátus, a kinevezett bizottságok jelentései nyomán és a kari tanácsok ajánlásával, jóváhagyja II. félévében 
egy éves határozott időre meghirdetett tanársegédi állások versenyvizsgáinak eredményét, és a bizottságok által 
javasolt személyek alkalmazását a megpályázott állásba a 2016/2017 tanév első félévétől kezdődően: 

 

Állás neve 
Állás 

száma 
Név Értékelés Tantárgy Kari Tanács határozata 

Marosvásárhelyi Kar 

Matematika-Informatika Tanszék 

Tanársegéd 16 Horobeț Emil 
9,50 

 

- Matematikai analízis 

- Lineáris algebra, analitikus és 

differenciál geometria 

- Numerikus módszerek 

- Valószínűségszámítás és 

statisztika 

Elfogadja a vizsga 

eredményét és az állás 

betöltésére javasolja 

Horobeț Emil 
alkalmazását. 

Tanársegéd 17 Osztián Erika 
8,33 

 

- Programozás I 
- Programozás II 

Elfogadja a vizsga 

eredményét és az állás 

betöltésére javasolja 

Osztián Erika 
alkalmazását. 

Csíkszeredai Kar 

Gazdaságtudományi Tanszék 

Tanársegéd 21 Filep Levente 8.78 

Számítógépes hálózatok 

Operációs rendszerek 

Objektumorientált programozás 

Informatika alapjai 

Web technológiák 

Elfogadja a vizsga 

eredményét és az állás 

betöltésére javasolja 

Filep Levente 
alkalmazását. 

Úzleti Tudományok Tanszék 

Tanársegéd 30 Kádár Beáta 9,66 

Értékesítési technikák 

Menedzsment 

Nemzetközi marketing 

Marketing stratégiák és politikák 

Marketing kampányok tervezése 

Non-profit szervezetek 

marketingje 

Public Relations 

Elfogadja a vizsga 

eredményét és az állás 

betöltésére javasolja 

Kádár Beáta 
alkalmazását. 

 
1890.határozat 
A Marosvásárhelyi Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Vekov Géza (Matematika-Informatika Tanszék) 
meghatározott időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott tanársegéd szerződésének egy évvel történő 
meghosszabbítását: 
 
1891.határozat 
A Szenátus elhatározza, hogy a 2016/2017 tanévtől kezdődően a határozott időre kötött munkaszerződéssel 
alkalmazott meghívott társult oktatók esetében 10 hónapos szerződést köt, amennyiben más intézmény 
keretében is van teljes munkaszerződéssel betöltött állása. A munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatóknak 
teljesíteniük kell minden, az álláskereti adatlapban tartalmazott oktatói kötelezettséget. 

Ikt. sz. 411/2016.09.20. 
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1892. határozat 
A Szenátus elhatározza, hogy a 70 évet betöltött oktatókat óraadó oktatói minőségben, korábbi egyetemi 
beosztásuknak megfelelő társult óraadói díjazással foglalkoztathat az egyetem, a tanszékek kari tanács által 
jóváhagyott javaslata alapján. 
 
1893. határozat 
A karok javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja az alábbi személyek, meghívott társult oktatói, meghatározott 
időre szóló munkaszerződéssel szóló alkalmazását a 2016/2017 tanév első félévében, az adott tanszékek 
álláskereteinek megfelelően: 
Dr. Tóth József professzor (Csíkszeredai Kar, Gazdaságtudományi Tanszék)  
Dr. Kilár Ferenc professzor (Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) 
Dr. Szép Róbert adjunktus (Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) 
Dr. Ambrus Tünde adjunktus (Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) 
Dr. Birta Zsuzsanna adjunktus (Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék) 
Dr. Boncz Imre, professzor (Marosvásárhelyi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék) 
Dr. Rostoványi Zsolt, professzor (Kolozsvári Kar, Nemzetközi Kapcsolatok – Európai Tanulmányok Tanszék) 
 
1894. határozat 
A Kari Tanácsok javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja a karok által meghirdetett óraadói versenyvizsgák 
eredményeit (1. melléklet), valamint a tanszékek indoklása nyomán egyes elismert szakemberek társult oktatói 
minőségben való alkalmazását (2 mellékletek – óraadó és társult oktatói jegyzékek). 
 
1895. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a 2016/2017 tanév üléseinek ütemezését (3. melléklet). 
 
1896. határozat 
A Szenátus jóváhagyja az egyetemi tevékenységek – oktatás, gazdálkodás, szak akkreditáció – ütemezését (4. 
melléklet). 
 
1897. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a jog szak belső felmérő bizottságát: 
Dr. Szép Sándor egyetemi tanár (elnök) 
Dr. Tőkés Gyöngyvér adjunktus 
Dr. Szenkovics Dezső adjunktus 
 

1898. határozat 
A Szenátus jóváhagyja, hogy az Egyetemi Választási Bizottságban Moni Róbert időközben végzett hallgatót 
Fülöp Alpár III. éves kertészmérnök hallgató helyettesítse. 
 
1899. határozat 
A Károli Gáspár Református Egyetem kérésére a Szenátus jóváhagyja, hogy Dr. Virginás Andrea docens 
asszony vendégoktatói tevékenységet folytasson a 2016/2017 tanévben. 
 
1900. határozat 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem kérésére a Szenátus jóváhagyja, hogy Dr. Sántha Ágnes adjunktus 
asszony vendégoktatói tevékenységet folytasson a 2016/2017 tanévben. 
 
1901. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Tanárképző Intézet három helyszínének felvételi bizottságát, illetve a beiratkozás és a 
felvételi vizsga időperiódusát. 
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Bizottságok: 
A (Kolozsvár) helyszín:     dr. Fodor László, docens 
        dr. Poszet Szilárd, adjunktus 
        dr. Bodó Barna, docens 
 
B (Marosvásárhely) helyszín:  
 Bizottság:  dr. Pletl Rita, professzor 
                                                    dr. Kátai Zoltán, docens 
                                                   dr. Harangus Katalin, adjunktus 
 
 Bizottság:  dr. Pletl Rita, professzor 
                                                    dr. Szentes Erzsébet, adjunktus 
                                                   dr. Kovács Gabriella adjunktus 
 
 
 
C (Csíkszereda) helyszín:    dr. Tódor Erika Mária, docens 
       dr. Ambrus Zoltán, ny. professzor 
       dr. Péter Katalin, docens 
 
Időpontok: 
Beiratkozások:    2016. szeptember 15 - 27. 
Felvételi vizsgák:              2016. szeptember 27 - október 3. 
 
1902. határozat 
Tekintettel arra, hogy az Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szak akkreditációs ajánlásai nyomán dr. 
Szentes Erzsébet adjunktus asszony által oktatott tárgyak oktatása megszűnik, figyelembe véve az érintett 
oktató neveléstudományok területén szerzett egyetemi végzettségét és doktori oklevelét, valamint a Tanárképző 
Intézet oktatójaként végzett korábbi tevékenységét, a Marosvásárhelyi Kar javaslatára jóváhagyja az áthelyezését 
a Tanárképző Intézet álláskeretében szereplő adjunktusi állásba. 
 
1903. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a karok által előterjesztett álláskereteket, a Rektori Hivatal által jelzett hiányosságok 
korrigálásának feltételével. Egyúttal elhatározza, hogy professzori és docensi állásoknak legalább háromnegyed 
arányban előadásokat kell tartalmazniuk (pld. professzori állás esetén minimum 6 konvencionális óra kurzus), 
és csak abban az esetben lehetséges pluszórában előadást elszámolni, amennyiben a főállásban ez a feltétel 
teljesül. (5. melléklet – álláskeretek). 
 

Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár     Hauer Melinda 
elnök            főtitkár 

 


