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A Szenátus CLXXXIV. ülésének határozatai

2019. március 29.

2215. határozat
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE 2017–2018 időszakra szóló Kutatási jelentését (1, 1.a és 1.b
mellékletek). Egyúttal megbízza a tudományos rektorhelyettest azzal, hogy körlevélben hívja fel az oktatók
figyelmét a Google Scholar és ResearchGate rendszerekbe való regisztrációs kötelezettségükre, illetve az
egyetem Chartában szereplő megnevezésének helyes használatára. Ennek elmulasztása írásbeli figyelmeztetést
von maga után.
2216.határozat
A Szenátus elfogadja a 2018. évre vonatkozó dékáni jelentéseket (2.a-c. melléklet).
2217. határozat
A Szenátus elfogadja a 2018/2019 tanév I. félévi tanulmányi eredményeinek kari kiértékelését (3.a-c. melléklet).
2218. határozat
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE könyvtári szabályzatának módosítását (4. melléklet).
2219. határozat
A belső felmérési bizottság javaslatára a Szenátus jóváhagyja a Könyvelés és gazdálkodási informatika szak
időszakos önfelmérési iratcsomóját és a külső minőségi felmérés kérvényezését az ARACIS-nál.
2220.határozat
A belső felmérési bizottság javaslatára a Szenátus jóváhagyja a csíkszeredai, valamint a marosvásárhelyi
tanárképzési programok időszakos önfelmérési iratcsomóját és a külső minőségi felmérés kérvényezését az
ARACIS-nál.
2221. határozat
A Csíkszeredai Kar javaslatára a Szenátus jóváhagyja az alábbi szakok belső felmérési bizottságát
Humánerőforrás alapképzési szak:
Elnök: Dr. Salamon Júlia docens,
Tagok: Dr. Tapodi Zsuzsánna Mónika professzor
Dr. Sántha Ágnes adjunktus
Vezetés és szervezés mesterszak:
Elnök: Dr. Pap Levente docens,
Tagok: Dr. Salamon Júlia docens,
Dr. Voslobán Éva docens
2222.határozat
A Szenátus jóváhagyja a Kolozsvári Kar keretében szervezett részleges hallgatói választások eredményeként
Bülgözdi Tímea, Farkas Ágnes Anna és Lovász Szilárd hallgatók kari tanácsi képviselői megválasztását,
valamint Bülgözdi Tímea szenátusi képviselői megválasztását. A megválasztott hallgatók mandátuma az adott
hallgatói képviselői helyek megüresedése nyomán lép érvénybe.
2223.határozat
A Vezetőtanács javaslata alapján a Szenátus megbízza Dr. Mara Gyöngyvér oktatási és minőségbiztosítási
rektorhelyettest a Tanárképző Intézet tevékenységének koordinálásával.
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2224.határozat
A Tanárképző Intézet javaslatára a Szenátus jóváhagyja a marosvásárhelyi I. szintű tömbösített tanárképző
program záróvizsga bizottságának összetételét:
Elnök: Dr. Fodor László docens
Dr. Szentes Erzsébet adjunktus
Dr. Horváth Zsófia adjunktus
A záróvizsga időpontja: 2019. április 2.
2225.határozat
A tanárképző programok szervezési módszertana 16. cikkelyének megfelelően, a Tanárképző Intézet
Vezetőtanácsának javaslatára a Szenátus jóváhagyja a tanárképzési program záróvizsgájához összeállítandó
tanári portfólió összetételét:
I. szint (Általános iskolai szakasz)
1.1. Óralátogatási lap
1.2. Az iskolai tanár órarendje
1.3. Összefoglaló az óralátogatás tapasztalatairól
1.4. Lecketerv a megtartott órákról
Ajánlott: Tantárgy féléves/ 1-2 tematikus terve (planificare pe unități de învățare); lecketerv a hospitált órákról
1.5. Jegyzőkönyv a próbatanításról
1.6. Jegyzőkönyv a vizsgatanításról (tanár végzi)
1.7. Pszichopedagógiai jellemzés: általános iskolás-korú diákról
1.8. Záródolgozat:
 Választott témában
 Vezető tanárral egyeztetve
 terjedelem: kb. 10-15 oldal, 20000-30000 karakter (szóköz nélkül)
II. szint
1. Középiskolai szakasz
1.1. Óralátogatási lap
1.2. Lecketerv a megtartott órákról
Ajánlott: Tantárgy féléves/ 1-2 tematikus terve (planificare pe unități de învățare); lecketerv a hospitált órákról
1.3. Jegyzőkönyv a vizsgatanításról (tanár végzi)
1.4. Pszichopedagógiai jellemzés: középiskolás-korú diákról
2. egyetemi vagy posztliceális szakasz (mint lehetőség)
2.1.Előadás / szemináriumi / gyakorlat terv
2.2. Jegyzőkönyv a tanításról
2.2. Jegyzőkönyv a vizsgatanításról (tanár végzi)
3. Záródolgozat:
- Választott témában
- Vezető tanárral egyeztetve
- Terjedelem: kb. 15-20 oldal, 30-40000 karakter (szóköz nélkül)
Dr. Tonk Márton egyetemi tanár
A Szenátus elnöke

Hauer Melinda
főtitkár
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