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A Szenátus CLXXXI. ülésének határozatai 
2018. december 21. 

 
 

2189. határozat 
A kari tanácsok javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja a 2018/2019 tanév I. félévében meghirdetett oktatói 
versenyvizsgák vizsgabizottságait (1. melléklet). 
 
2190. határozat 
A Szenátus jóváhagyja A tanulmányi okmányok kibocsátására vonatkozó eljárási rend módosítását (2. melléklet). 
 
2191. határozat 
A Szenátus jóváhagyja A tanárképzési programok szervezési módszertanának módosítását (3. melléklet). 
 
2192. határozat 
A Szenátus jóváhagyja az oktatói pihenőszabadságok ütemezését a 2019. évben (4. melléklet). 
 
2193. határozat 
A Szenátus jóváhagyja az oktatók önfelmérési és menedzsment általi felmérési kritériumrendszerének 
módosítását (5. melléklet). 
 
2194. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Kolozsvári Kar keretében indítandó Táncművészet szak (Artele spectacolului: Coregrafie, 
180 credite, IF) és ahhoz kapcsolódó képzettség (Coregrafie) szakképzési keretrendszerbe (RNCIS) való 
bejegyzésének kérvényezését, a 3475/2017 miniszteri rendelet előírásainak megfelelően. 
 
2195. határozat 
A Szenátus elfogadja az Erdőmérnöki szak ideiglenes működési engedélyezésére vonatkozó önfelmérő 
iratcsomót és a külső felmérés kérvényezését a Román Akkreditációs Bizottságnál, a szak és az ahhoz 
kapcsolódó képzettség szakképzési keretrendszerbe történő (RNCIS) bejegyzését követően. 
 
2196. határozat 
A Csíkszeredai Kar javaslatára a Szenátus jóváhagyja a Könyvelés és gazdálkodási informatika szak belső felmérési 
bizottságának kinevezését: 
Elnök: Dr. Mara Gyöngyvér docens 
Tagok: Dr. Vasloban Éva docens 

Dr. Salamon Júlia docens 
 
2197. határozat 
A Kolozsvári Kar javaslatára a Szenátus jóváhagyja a Táncművész és táncpedagógus szak belső felmérési 
bizottságának kinevezését: 
Elnök: Dr. Mara Gyöngyvér docens 
Tagok: Dr. Virginás Andrea docens 

Dr. Sztranyiczki Szilárd docens 
 
2198. határozat 
A karok javaslata és a Vezetőtanács előterjesztése alapján a Szenátus elhatározza, hogy az ideiglenes működési 
engedéllyel rendelkező szakok esetében az alábbi akkreditált intézményektől kérvényezi a záróvizsga 
megszervezését: 
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Jog szak: Bukaresti Egyetem 
Élelmiszeripari biotechnológiák szak: Bukaresti Állatorvosi és Agrártudományi Egyetem 
Agrármérnöki szak: Temesvári I. Mihály Király Állatorvosi és Agrártudományi Egyetem 
Génsebészet szak: Temesvári I. Mihály Király Állatorvosi és Agrártudományi Egyetem. 

 
2199. határozat 
Az indítandó vagy akkreditálandó szakok esetében más karok oktatóinak felkérése, az általuk oktatandó 
tantárgyak álláskeretbe való iktatásának, és az akkreditációs dossziéhoz szükséges dokumentumok 
elkészítésének előfeltétele az igénylő kar dékánja által aláírt rendelési lap, amely tartalmazza az igénylő kar által 
adott külső tanszéktől megrendelt tárgyak jegyzékét a tanterv szerint, azok óraszámát, minden egyes oktatási 
tevékenységre lebontva. A jóváhagyást követően a Dékáni Hivatal továbbítja a megrendelést a szolgáltató 
karnak, ahol a szolgáltató tanszék láttamozása alapján a Kari Vezetőtanács dönt az igénylés befogadásáról. A 
karok közötti rendelést az önfelmérési dossziék, illetve az álláskeretek elkészítését megelőzően kell 
lebonyolítani. 
 
2200. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Csíkszeredai Kar keretében szervezett részleges hallgatói kari tanácstag választás 
eredményeként Boga Zsuzsanna és Gergely Norbert hallgatók kari tanácsi képviselői megválasztását. 
 
 
 

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


