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A Szenátus CLXXXIX. ülésének határozatai 
2019. szeptember 13. 

 
 

2262. határozat 
Tekintettel arra, hogy a felvételi vizsgák során a távközlés szakon nem sikerült betölteni a szak indításához 
szükséges számú helyeket, a Szenátus elhatározza a szak felfüggesztését ebben a tanévben. A Szenátus 
jóváhagyja, hogy a sikeres felvételit tett hallgatókat a második felvételi opciójuk szerint iskolázzák be 
automatizálás és alkalmazott informatika szakra, az elnyert tandíjmentes helyük átcsoportosításával az adott 
szakra. 
 
2163.határozat 
A Szenátus feltételesen elfogadja a karok által előterjesztett álláskereteket, és megbízza a Vezetőtanácsot a 
2019/2020 tanévben érvényes végleges álláskeretek jóváhagyásával a Rektori Hivatal általi ellenőrzés és a jelzett 
hiányosságok korrigálása nyomán. 
 
2164.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 
megbízza a Vezetőtanácsot a 2019/2020 tanév I. félévében érvényes végleges társult és óraadói oktatói 
jegyzékek jóváhagyásával a Rektori Hivatal általi ellenőrzés és a jelzett hiányosságok korrigálása nyomán. 

 
2165.határozat 
A Csíkszeredai Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Filep Levente meghatározott időre szóló 
munkaszerződéssel alkalmazott tanársegéd szerződésének egy évvel történő meghosszabbítását. A 
szerződéskötés feltétele a doktorandusi státusra vonatkozó igazolás benyújtása. 
 
2166. határozat 
A Marosvásárhelyi Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Osztián Erika meghatározott időre szóló 
munkaszerződéssel alkalmazott tanársegéd szerződésének egy évvel történő meghosszabbítását. 
A szerződéskötés feltétele a doktorandusi státusra vonatkozó igazolás benyújtása. 
 
2167. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE kreditrendszerű Tanulmányi és vizsgaszabályzatának módosítását (1. 
melléklet). 
 
2168. határozat 
A Szenátus jóváhagyja A hallgatói munka értékelése eljárási rendjének módosítását (2. melléklet). 
 
2169. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a 2019/2020 tanév üléseinek ütemezését (3. melléklet). 
 
2170. határozat 
A Szenátus jóváhagyja az egyetemi tevékenységek – oktatás, gazdálkodás, szak akkreditáció, minőségbiztosítás 
– ütemezését (4. melléklet). 
 
2171. határozat 
A Szenátus elhatározza, hogy az Ösztöndíjszabályzat I. 5. pontjánál meghatározott, a rendes ösztöndíjkeret 
megállapításához használatos hallgatói ösztöndíj normatíva értéke a 2019/2020-as tanévben 257 lej. A 
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szabályzatnak megfelelően, a tervezett ösztöndíjkeret karonként az előrelátható hallgatói létszám egyharmada és 
a hallgatói normatíva szorzatával egyenlő.  
Az egyes hallgatói ösztöndíjtípusok összege a 2019/2020-as 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. 
 
2172. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a tanárképzési program felvételi bizottságainak összetételét: 

A (Kolozsvár) helyszín:   dr. Fodor László docens 

      dr. Poszet Szilárd adjunktus 

      dr. Bodó Barna docens 

B (Marosvásárhely) helyszín:  

1. Humán bizottság  dr. Pletl Rita professzor 

                                                 dr. Horváth Zsófia adjunktus 

                                                  dr. Szentes Erzsébet adjunktus 

2. Reál bizottság  dr. Harangus Katalin adjunktus 

     dr. Kátai Zoltán docens 

     dr. Kentelky Endre adjunktus 

C (Csíkszereda) helyszín:  dr. Tódor Erika Mária docens 

     dr. Varró Éva társult adjunktus 

     dr. Tódor Imre adjunktus 

dr. Tomonicska Ingrid adjunktus 

 

2173. határozat 
A Szenátus elrendeli részleges hallgatói választások megszervezését a Kolozsvári Karon a döntéshozó 
testületekben megürült hallgatói képviselői mandátumokra. 
 
 
 

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


