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A Szenátus CLXXII. ülésének határozatai 
2018. március 23. 

 
 

2097. határozat 
A Szenátus megállapítja, hogy a Kolozsvári Kar által szervezett részleges választások lebonyolítása az EMTE 
Választási szabályzatának betartásával történt és jóváhagyja Dr. Virginás Andrea docens asszony szenátusi taggá 
való megválasztását. 
 
2098. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE 2016–2017 időszakra szóló Kutatási jelentését (1, 1.a és 1.b 
mellékletek). 

 
2099.határozat 
A Szenátus elfogadja a 2017. évre vonatkozó dékáni jelentéseket (2.a-c. melléklet). 
 
2100.határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Tanárképzési programok megszervezésének módszertanát (3. melléklet). 

 
2101.határozat 
A Szenátus jóváhagyja a mesterszakok belső felmérési módszertanának módosítását (4. melléklet). 
 
2102.határozat 
A Szenátus jóváhagyja a belső akkreditációs felmérő szakemberek jegyzékét (5. melléklet). 
 
2103.határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Gazdasági informatika szak akkreditációs iratcsomóját és a külső felmérés 
kérvényezését az ARACIS-nál. 
 
2104.határozat 
A Szenátus megbízza a Vezetőtanácsot a Fotóművészet, filmművészet, média szak időszakos minőségi 
felmérési iratcsomójának jóváhagyásával. 
 
2105.határozat 
A Szenátus jóváhagyja az Építőmérnöki szak RNCIS-be (Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul 
Superior) való bejegyeztetési eljárásának kezdeményezését az illetékes hatóságnál (Agenţia Naţională pentru 
Calificări). 
 
2106.határozat 
A Szenátus jóváhagyja az Építőmérnöki szak szakindítási iratcsomóját és a külső felmérés kérvényezését az 
ARACIS-nál az ideiglenes működési engedély megszerzése céljából. 
 
2107.határozat 
A Szenátus jóváhagyja dr. Fodor László docens kinevezésének meghosszabbítását a Tanárképző Intézet 
igazgatói tisztségében a 2017/2018 tanév végéig. 
 
2108.határozat 
A nyugdíjkorhatárt betöltött főállású oktatók munkaszerződésének meghosszabbításáról szóló módszertan 
előírásainak megfelelően, a beérkezett tanszéki indoklás és kari tanácsi javaslat, valamint a Vezetőtanács 
láttamozása alapján a Szenátus jóváhagyja Dr. Pletl Rita professzor asszony munkaszerződésének 
meghosszabbítását a 2017/2018 tanév végéig. 
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2109.határozat 
A nyugdíjkorhatárt betöltött főállású oktatók munkaszerződésének meghosszabbításáról szóló módszertan 
előírásainak megfelelően, a beérkezett tanszéki indoklás és kari tanácsi javaslat, valamint a Vezetőtanács 
láttamozása alapján a Szenátus jóváhagyja Dr. Gagyi József Pál professzor úr munkaszerződésének 
meghosszabbítását a 2017/2018 tanév végéig. 
 
2110. határozat 
A Szenátus megállapítja, hogy a Marosvásárhelyi Kar által szervezett részleges választások lebonyolítása az 
EMTE Választási szabályzatának betartásával történt és jóváhagyja Dr. Kovács Gabriella adjunktus asszony 
kari tanácsi taggá való megválasztását. 
 
2111. határozat 
A Szenátus megállapítja, hogy a Csíkszeredai Kar által szervezett részleges hallgatói választások lebonyolítása az 
EMTE Választási szabályzatának betartásával történt és jóváhagyja Erdő Kinga és Müller Henrietta hallgatók 
kari tanácsi taggá való megválasztását. 
 
2112.határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Marosvásárhelyi Kar javaslatát, hogy a Fordító és tolmács szak tanulmányi 
programfelelőse dr. Fazakas Noémi adjunktus legyen 2018. április 1-től. 
 
 
 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár     Hauer Melinda 
A Szenátus elnöke           főtitkár 


