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A Szenátus CLXXV. ülésének határozatai

2018. június 29.

2130. határozat
A Szenátus elfogadja a 2017. évi Minőségbiztosítási jelentést (1.a-b. melléklet)
2131. határozat
A Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE Hallgatói kódexébe foglalt jogok és kötelezettségek tiszteletben
tartásának felmérését (2. melléklet).
2132.határozat
A Szenátus jóváhagyja az alapképzési és mesteri szakoknak a 2018/2019 tanév I. évfolyamára érvényes
tanterveit, a Rektori Hivatallal történő további egyeztetések feltételével, szükség szerint.
2133.határozat
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE által adományozható díjakról szóló
szabályzat módosítását a Bocskai István –díjra vonatkozóan az alábbiak szerint (3. melléklet):
[…]
1. A Sapientia EMTE Bocskai István-díját olyan személyiségek kaphatják, akik döntő módon járultak
hozzá az egyetem alapításához, illetve fejlesztéséhez.
2. A díj odaítéléséről a Szenátus dönt a Vezetőtanács javaslata alapján, minden évben legkésőbb a
júniusi ülésén, megindokolva a döntést.
3. Évente legtöbb két díj adományozható. A díjat az Egyetem Napján adják át.
[…]
2134.határozat
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus egyhangúan elhatározza, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Bocskai István-díját Lászlófy Pál kurátor úrnak adományozza a Sapientia EMTE
fejlesztésében végzett évtizedes munkája elismeréseként.
2135.határozat
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus egyhangúan elhatározza, hogy a Bocskai István-díjat a 2018. évben
Balog Zoltán miniszter úrnak adományozza a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrejötte,
működtetése és fejlesztése érdekében nyújtott töretlen támogatásáért.
2136.határozat
A Szenátus jóváhagyja a 2018/2019 tanévben érvényes adminisztratív díjak jegyzékét (4. melléklet).
2137. 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
2018/2019 tanévben:
Csíkszeredai Kar
Dr. Csapó János egyetemi tanár,
Dr. Dorgo Minodora adjunktus
Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár
Dr. Szép Sándor egyetemi tanár
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Marosvásárhelyi Kar
Dr. Bíró Domokos docens,
Dr. Gagyi József Pál egyetemi tanár,
Dr. Pletl Rita egyetemi tanár
Kolozsvári Kar
Dr. Bakk Miklós docens
Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár
Tanárképző Intézet
Dr. Fodor László docens
2138. határozat
A Szenátus elfogadja a LinguaSap Központ jelentését a 2017/18 tanévben szervezett idegen nyelvvizsgák
eredményeiről.
2139. határozat
A Szenátus elfogadja a 2018/19 tanév csoportbeosztásának tervezetét (5.a-c. melléklet).
2140. határozat
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE felsőoktatási munkatársai Erasmus+ mobilitási
szabályzatának módosítását (6. melléklet)

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár
A Szenátus elnöke

Hauer Melinda
főtitkár
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