Ikt. sz. 66/2019.01.29.

A Szenátus CLXXXII. ülésének határozatai

2019. január 25.

2201. határozat
A Szenátus elhatározza, hogy a következő évi pályázat kiírása előtt napirendjére kívánja tűzni az oktatók
tudományos eredményeire megítélhető minősítési bérkiegészítési rendszer elemzését és esetleges módosítását, a
rendszer alkalmazása nyomán szerzett tapasztalatok szerint.
2202. határozat
A Szenátus jóváhagyja a kari és egyetemi operatív tervek teljesítéséről szóló jelentéseket (1. a-d mellékletek).
2203. határozat
A Szenátus jóváhagyja a karok által meghirdetett óraadói versenyvizsgák eredményeit, valamint a tanszékek
indoklása nyomán egyes elismert szakemberek társult oktatói minőségben való alkalmazását a 2018/2019 tanév
II. félévére. Egyúttal jóváhagyja társult és óraadói oktatói jegyzékeket, a Rektori Hivatal általi ellenőrzés és a
jelzett hiányosságok korrigálásának feltételével (2. melléklet).
2204. határozat
A Marosvásárhelyi Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Biró-Janka Béla, Szabó Károly-Attila
(Kertészmérnöki Tanszék), valamit Farmos Rudolf (Gépészmérnöki Tanszék) meghatározott időre szóló
munkaszerződéssel alkalmazott tanársegédek szerződésének egy évvel történő meghosszabbítását 2019. február
12-től kezdődően.
2205. határozat
A Szenátus jóváhagyja a 2019/2020. tanévre szóló egyetemi felvételi szabályzatot (3. melléklet).
2206. határozat
A Sapientia EMTE 2019/2020. tanévre szóló felvételi szabályzatának értelmében a Szenátus jóváhagyja az
Egyetemi Felvételi Bizottság összetételét.
Elnök: Dr. Dávid László, rektor
Tagok: Dr. Balog Adalbert rektorhelyettes
Dr. Mara Gyöngyvér rektorhelyettes
Dr. György Éva, docens, a Szenátus megbízottja
Dr. Lázár Ede dékán, Csíkszeredai Kar
Dr. Kelemen András dékán, Marosvásárhelyi Kar
Dr. Tonk Márton dékán, Kolozsvári Kar
Titkár: Hauer Melinda, főtitkár
2207. határozat
A Szenátus jóváhagyja a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem kérését, hogy Dr. Sántha Ágnes adjunktus
asszony társult oktatói tevékenységet folytasson a 2018/2019 tanév II. félévében, a törvényes előírások
betartásával.
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2208. határozat
Dr. Kása Zoltán professzor úr nyugdíjba vonulása nyomán a Szenátus javasolja a Kuratóriumnak, hogy a KPI
igazgatótanácsában, valamint a KPI Tudományos Tanácsának elnöki tisztségében dr. Balog Adalbert professzor
képviselje a Sapientia EMTE-t.
Egyúttal a Szenátus kezdeményezi a Tudományos Tanács összetételének megújítását is, az alábbiak szerint (a
Sapientia EMTE által nevesített tagok):
Dr. Márton Lőrinc docens (Marosvásárhelyi Kar), Dr. Makó Zoltán professzor (Csíkszeredai Kar), Dr.
Lupescu Radu docens (Kolozsvári Kar), Dr. Kása Zoltán emeritus professzor, Dr. Szilágyi Tibor
professzor (Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem), Dr.
Demeter Attila docens (Babeş–Bolyai Tudományegyetem).
2209. határozat
A döntéshozó testületekben megüresedett hallgatói képviselői helyek betöltése végett a Szenátus elrendeli kari
tanácsi és szenátusi tag hallgatói választások megszervezését a Kolozsvári Kar keretében.
Dr. Tonk Márton egyetemi tanár
A Szenátus elnöke

Hauer Melinda
főtitkár
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