Ikt. sz. 427/2018.09.17.

A Szenátus CLXXVII. ülésének határozatai

2018. szeptember 14.

2149.határozat
A Szenátus feltételesen elfogadja a karok által előterjesztett álláskereteket, és megbízza a Vezetőtanácsot a
végleges álláskeretek jóváhagyásával a Rektori Hivatal általi ellenőrzés és a jelzett hiányosságok korrigálása
nyomán.
2150.határozat
A Kolozsvári Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Baricz Ágnes és Moritz Éva Kinga (Nemzetközi
Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék) meghatározott időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott
tanársegédek szerződésének egy évvel történő meghosszabbítását 2018. szeptember 17-tól kezdődően. A
szerződéskötés feltétele a doktorandusi státusra vonatkozó igazolás benyújtása.
2151.határozat
A Csíkszeredai Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Dr. Ambrus Tünde adjunktus (Csíkszeredai Kar,
Biomérnöki Tanszék meghívott társult oktatói, 10 hónapos meghatározott időre szóló munkaszerződéssel 1 való
alkalmazását a 2018/2019 tanévben.
2152.határozat
A Csíkszeredai Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Dr. Varga József docens (Csíkszeredai Kar, Üzleti
Tudományok Tanszék) meghívott társult docensi, 10 hónapos meghatározott időre szóló munkaszerződéssel 2
való alkalmazását a 2018/2019 tanévben. Az érintett oktató bérköltségeinek elszámolása a Makovecz program
oktatói mobilitási keretének terhére történik.
2153.határozat
A Csíkszeredai Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja az alábbi meghatározott időre szóló
munkaszerződéssel alkalmazott tanársegédek szerződésének egy évvel történő meghosszabbítását:
Gazdaságtudomány Tanszék: Csata Andrea, Garda-Mátyás Edit, Filep Levente
Humántudományok Tanszék: Farkas Aliz; Dégi Zsuzsanna
Élelmiszertudományok Tanszék: András Csaba
Üzleti Tudományok Tanszék: Fülöp Árpád-Zoltán; Ráduly Róbert Kálmán; Tánczos Levente-József;
Kádár Beáta.
A szerződéskötés feltétele a doktorandusi státusra vonatkozó igazolás vagy doktori oklevél benyújtása.
2154.határozat
A Szenátus feltételesen jóváhagyja a karok által meghirdetett óraadói versenyvizsgák eredményeit, valamint a
tanszékek indoklása nyomán egyes elismert szakemberek társult oktatói minőségben való alkalmazását, és
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1891.határozat/2016.09.16.
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.
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megbízza a Vezetőtanácsot a végleges társult és óraadói oktatói jegyzékek jóváhagyásával a Rektori Hivatal
általi ellenőrzés és a jelzett hiányosságok korrigálása nyomán.
2155.határozat
A Csíkszeredai Kar és a Vezetőtanács előterjesztése alapján a Szenátus elhatározza, hogy tiszteletbeli
professzori címet adományoz dr. Elek Sándor nyugalmazott docensnek a csíkszeredai gazdaságtudományi
képzés fejlesztésében végzett munkája elismeréseként.
2156. határozat
A Marosvásárhelyi Kar és a Vezetőtanács előterjesztése alapján a Szenátus elhatározza, hogy nyugdíjba
vonulása alkalmával emeritus professzor címet adományoz dr. Kása Zoltán professzor úrnak.
2157. határozat
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus elhatározza, hogy az Egyetem Napja ünnepségek keretében kitüntetettek
laudálására az alábbi személyeket nevesíti:

Bocskai István-díjban részesülők:

Balog Zoltán miniszter urat laudálja Dr. Dávid László rektor úr (vagy Kató Béla elnök úr)
Lászlófy Pál kurátor urat laudálja Dr. Dávid László rektor úr

Tiszteletbeli professzor cím:
Dr. Elek Sándor nyugalmazott docens urat laudálja dr. György Ottília tanszékvezető asszony

A Sapientia EMTE kiváló oktatója díj:
Dr. Hubbes László adjunktus urat laudálja Dr. Lázár Ede dékán úr

Emeritus professzor cím:
Dr. Kása Zoltán nyugalmazott professzort laudálja Dr. Tonk Márton, a Szenátus elnöke
2158. határozat
A Szenátus jóváhagyja a 2018/2019 tanév üléseinek ütemezését (1. melléklet).
2159. határozat
A Szenátus jóváhagyja az egyetemi tevékenységek – oktatás, gazdálkodás, szak akkreditáció, minőségbiztosítás
– ütemezését (2. melléklet).
2160. határozat
A Vezetőtanács előterjesztése nyomán a Szenátus elvi hozzájárulását adja a koreográfia (néptánc) és az
testnevelés és sport/edzőképző szakok indításának kezdeményezésére a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma felé.
2161. határozat
A Szenátus jóváhagyja a tájépítészet szak belső felmérési bizottságát:
Elnök: Dr. Mara Gyöngyvér, docens
Dr. Domokos József, adjunktus
Dr. Nyárádi Imre István, adjunktus.
2162. határozat
A Szenátus jóváhagyja a Partiumi Keresztény Egyetem kérését, hogy Dr. Fodor László docens úr társult oktatói
tevékenységet folytasson a 2018/2019 tanévben, a törvényes előírások betartásával.
2163. határozat
A Szenátus jóváhagyja a Petru Maior Egyetem kérését, hogy Dr. Szilágyi László professzor úr és Dr. Butiurcă
Doina docens asszony társult oktatói tevékenységet folytasson a 2018/2019 tanévben, a törvényes előírások
betartásával.
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2164. határozat
A Csíkszeredai Kar javaslatára a Szenátus jóváhagyja, hogy az Összehasonlító irodalom - Angol nyelv és
irodalom szak szakkoordinátora dr. Mihály Vilma Irén adjunktus legyen a 2018/2019 tanévtől kezdődően.
2165. határozat
A döntéshozó testületekben megüresedett hallgatói képviselői helyek betöltése végett a Szenátus elrendeli kari
tanácsi és szenátusi tag hallgatói választások megszervezését.

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár
A Szenátus elnöke

Hauer Melinda
főtitkár
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