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A Szenátus CLI. ülésének határozatai

2016. szeptember 30.

1904. határozat
A Vezetőtanács előterjesztése alapján a Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE 2016/2017 tanévre szóló
költségvetésének tervezetét, a Programiroda által jelzett módosítás figyelembe vételével. (1. Melléklet)
1905.határozat
A Szenátus jóváhagyja, hogy az alábbi, korábban főállású tanársegédi állást betöltő doktori címmel nem
rendelkező személyeket, akiknek határozatlan időre szóló munkaszerződése a törvény által 2016. szeptember
30-án megszűnik, egy éves határozott időre szóló munkaszerződéssel újra alkalmazza társult tanársegédként, a
karok javaslata alapján:
CSÍKSZEREDAI KAR
-

András Csaba-Dezső – Élelmiszertudományi Tanszék;
Miklós Edina – Élelmiszertudományi Tanszék (gyereknevelési szabadságon van);
Csata Andrea – Gazdaságtudományi Tanszék;
Garda-Mátyás Edit – Gazdaságtudományi Tanszék;
Dégi Zsuzsanna – Humántudományok Tanszék;
Farkas Alíz – Humántudományok Tanszék;
Fejér-Király Gergely – Üzleti Tudományok Tanszék;
Fülöp Árpád-Zoltán – Üzleti Tudományok Tanszék;
Ráduly Róbert-Kálmán – Üzleti Tudományok Tanszék;
Tánczos Levente-József – Üzleti Tudományok Tanszék

KOLOZSVÁRI KAR
-

Baricz Ágnes – Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
Moritz Kinga – Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

1906.határozat
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE organogramját a 2016/2017 tanévre (2. melléklet).
1907. határozat
A karok javaslata alapján a Szenátus elfogadja a 2017/2018-as felvételi vizsga kritériumait és beiskolázási
számait (3.a-c melléklet - kritériumok, 4. melléklet - összesítés) és kéri a Kuratórium jóváhagyását. Egyúttal kéri
a Kuratóriumot, hogy egyes szakok esetében, amelyeken rendszeresen túljelentkezés tapasztalható, tegyen
lépéseket a tandíjmentes helyek számának növelése érdekében, a karok által benyújtandó szakmai és pénzügyi
indoklás alapján.
1908. határozat
A Szenátus elhatározza, hogy kéréssel fordul a Kuratóriumhoz a marosvásárhelyi építészet szak indítása
ügyében. Tekintettel arra, hogy a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi források nem teszik lehetővé újabb szak
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finanszírozását, a Szenátus abban az esetben tudja a szakindítást és javasolt beiskolázási számot (25
tandíjmentes, 25 tandíj-hozzájárulásos hely) jóváhagyni, ha a Kuratórium erre külön pénzügyi forrást tud
biztosítani, ami nem érinti a helyszínek közötti elosztási arányokat.
1909. határozat
A belső felmérési bizottság javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja a turisztikai mérnök-menedzser szak
önértékelési iratcsomóját és az akkreditáció kérvény benyújtását az ARACIS-hoz.
1910. határozat
A minőségbiztosítási bizottság javaslatára a Szenátus jóváhagyja a 2016/2017 tanév minőségbiztosítási
tevékenységeink ütemezését (5. melléklet).
1911. határozat
A Marosvásárhelyi Kar Kari Tanácsának javaslatára a Szenátus jóváhagyja az alábbi egyetemi oktatók társult
órabéres alkalmazását:
Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
-

dr. Gáspárik Attila egyetemi tanár (Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem)
dr. Szász Zsuzsanna-Ágnes egyetemi adjunktus (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem)

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
-

dr. János Szabolcs egyetemi előadótanár (Partiumi Keresztény Egyetem)
dr. Boszák Gizella egyetemi előadótanár (Partiumi Keresztény Egyetem)

1912. határozat
A Partiumi Keresztény Egyetem kérésére a Szenátus jóváhagyja, hogy Dr. Fodor László docens úr
vendégoktatói tevékenységet folytasson a 2016/2017 tanévben, a törvényes előírások betartásával.

Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár
elnök

Hauer Melinda
főtitkár
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