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A Szenátus CLXXVIII. ülésének határozatai

2018. október 2.

2166.határozat
Az ülésen elhangzott megjegyzések figyelembe vételével a Szenátus jóváhagyja a 2019. évi felvételi kritériumait
(1. a-c melléklet). és beiskolázási számait (2. melléklet), és kéri erre a Kuratórium jóváhagyását.
A Szenátus egyúttal kéri a Kuratóriumot, hogy a következő tanévtől kezdődően engedélyezze a felvételi során
betöltetlenül maradt tandíjmentes helyek átcsoportosítását egy adott kar és szakcsoport keretében, egy utólag
kidolgozandó módszertan szerint.
2167.határozat
A Szenátus jóváhagyja Sapientia EMTE 2018/2019-es felvételi kampánystratégiáját (3. melléklet).
2168.határozat
A Szenátus elhatározza, hogy az Ösztöndíjszabályzat I. 5. pontjánál meghatározott, a rendes ösztöndíjkeret
megállapításához használatos hallgatói ösztöndíj normatíva értéke a 2018/2019-es tanévben 257 lej. A
szabályzatnak megfelelően, a tervezett ösztöndíjkeret karonként az előrelátható hallgatói létszám egyharmada és
a hallgatói normatíva szorzatával egyenlő.
Az egyes hallgatói ösztöndíjtípusok összege a 2018/2019-es tanévben:
–érdemösztöndíj 500 lej,
–tanulmányi ösztöndíj 400 lej,
–szociális ösztöndíj 220 lej.
A Szenátus elhatározza, hogy ebben a tanévben is felfüggeszti az Ösztöndíjszabályzat 12. pontjának azon
előírását, mely szerint “a szociális ösztöndíj keretösszege a kari ösztöndíjalapnak 40%-a” és az ösztöndíjkeret
30%-át fordítja szociális ösztöndíjakra, a fennmaradó 10%-ot pedig a kari ösztöndíjtanácsok rendelkezésére
bocsátja. A Szenátus egyúttal a kari ösztöndíjbizottságok hatáskörébe utalja a +/- 20%-al differenciált szociális
ösztöndíjak megítéléséről szóló döntést.
2169.határozat
A Szenátus jóváhagyja a Vezetőtanács előterjesztését a Sapientia EMTE 2018. október 1-től 2019. szeptember
30-ig terjedő költségvetésére vonatkozóan. (4. melléklet)
2170.határozat
A Szenátus jóváhagyja, hogy a 2018/2019 tanévben az egyetem organogramja megegyezik a korábbi tanévben
elfogadott struktúrával.
2171.határozat
A Szenátus jóváhagyja a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem kérését, hogy Dr. Sántha Ágnes adjunktus
asszony társult oktatói tevékenységet folytasson a 2018/2019 tanévben, a törvényes előírások betartásával.
2172.határozat
A Szenátus jóváhagyja a Tanárképző Intézet három helyszínének felvételi bizottságát.

Kolozsvár

Dr. Fodor László docens
Dr. Poszet Szilárd adjunktus
Dr. Bodó Barna docens
Dr. Horváth Zsófia adjunktus (póttag)
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Marosvásárhely

Műszaki bizottság
Dr. Pletl Rita professzor
Dr. Harangus Katalin adjunktus
Dr. Kátai Zoltán docens
Dr. Kentelky Endre adjunktus (póttag)
Humán bizottság
Dr. Pletl Rita professzor
Dr. Horváth Zsófia adjunktus
Dr. Szentes Erzsébet adjunktus
Dr. Kovács Gabriella adjunktus (póttag)

Csíkszereda

Dr. Tódor Imre adjunktus
Dr. Ambrus Zoltán professzor
Dr. Tomonicska Ingrid adjunktus
Dr. Tódor Erika Mária docens (póttag)
2173. határozat
A Kolozsvári Kar javaslatára a Szenátus jóváhagyja, hogy a Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
szak szakkoordinátora dr. Toró Tibor adjunktus legyen a 2018. október 1-től kezdődően.
2174. határozat
A Szenátus jóváhagyja, hogy a Kolozsvári Kar keretében a tanulmányi programfelelősök az adott szakot
gondozó tanszék tanszékvezetői legyenek, az alábbiak szerint.
Alapképzés:
– Fotóművészet, filmművészet, média: dr. Pethő Ágnes, egyetemi tanár
– Környezettudomány: dr. Urák István, egyetemi docens
– Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok: dr. Lupescu Radu, egyetemi docens
– Jog: dr. Veress Emőd, egyetemi tanár
Mesterképzés:
– Filmtudomány: dr. Pethő Ágnes, egyetemi tanár
– Diplomácia és interkulturális tanulmányok: dr. Lupescu Radu, egyetemi docens
– Környezetvédelem és -monitoring: dr. Urák István, egyetemi docens

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár
A Szenátus elnöke

Hauer Melinda
főtitkár
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