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A Szenátus CXXVIII. ülésének határozata

2014. október 31.

1595. határozat
A Szenátus elfogadja a 2013/2014 tanév tanulmányi eredményeiről szóló kari jelentéseket (1.a-d melléklet).
1596. határozat
A Szenátus elfogadja a TMK és MHK által benyújtott elemzéseket a 2013/2014-es oktatói álláskereti
adatlapokban foglalt tevékenységek felmérésére vonatkozóan, a MHK esetében azzal a megjegyzéssel, hogy az
elkövetkezők során a jelentésnek számszerű adatokat is kell tartalmaznia (2. melléklet).
1597. határozat
A Szenátus elfogadja a 2013/2014 tanév Erasmus mobilitási tevékenységéről szóló jelentést (3. melléklet).
1598. határozat
A Szenátus elfogadja a felvételi kampány kiértékeléséről szóló kari jelentéseket (4. melléklet).
1599. határozat
A Szenátus jóváhagyja a 2015/2016 évre szóló felvételi kampánystratégiát (5. melléklet).
1600. határozat
A Szenátus jóváhagyja 2015/2016 tanév felvételi kritériumait és beiskolázási számait (6. melléklet).
1601. határozat
A Szenátus elfogadja a minőségbiztosítási igazgató elemzését az egyetemi honlap állapotára vonatkozóan, és
megbízza a honlapért felelős munkatársakat, hogy az ülésen elhangzott megjegyzések szerint folyamatosan
gondoskodjanak annak frissítéséről.
1602. határozat
A kari tanácsok javaslata alapján a Szenátus elfogadja a mellékelt oktatói állások (7. melléklet) meghirdetését a
2014/2015 tanév első félévében, az alábbi megjegyzésekkel:
1. A marosvásárhelyi Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék 13. sz. adjunktusi állását a tartalmazott
tárgyak szakterületének megfelelően a Matematika és Informatika Tanszék álláskeretébe kell áthelyezni,
és annak meghirdetését a II. félévre halasztja a Szenátus.
2. A Szenátus támogatja, hogy a törvény által meghatározott versenyvizsga kritériumokon túl meg kell
fogalmazni az egyes állásokat betöltő személyek szakmai tevékenységére vonatkozó elvárásokat.
1603. határozat
A Szenátus jóváhagyja a csíkszeredai helyszín keretén belül a költségvetés karokra való leosztását az alábbiak
szerint:
A normatív támogatás helyszínekre való leosztásának szenátusi döntésben elfogadott elvei alapján a
csíkszeredai helyszínre eső támogatás a 2014-15-ös tanévben 564,557,748 Ft.
A bekerülési arányban történő leosztás szerint és az áttanítások kiegyenlítése után a két kar költségvetési
támogatása következőképpen alakul: 53,73% MTT Kar és 46,27% GHT Kar. A karok között történt
egyezségnek megfelelően a helyszíni a leosztás a következőképpen alakul: 53% MTT Kar és 47% GHT Kar.
A közös költségek (közös személyzet, épületfenntartás) költségeinek levonása után a GHT kar 220,198,440 Ft
és MTT kar 248,308,879 Ft normatív támogatásban részesül.
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1604. határozat
A Partiumi Keresztény Egyetem kérésére a Szenátus jóváhagyja, hogy Dr. Tonk Márton professzor, Dr. Bakó
Rozália Klára docens és Dr. Fodor László docens oktatói tevékenységet folytasson a partner intézmény keretén
belül, az ARACIS által meghatározott maximális óraterhelés keretéig.
1605. határozat
A Szenátus jóváhagyja a kolozsvári kar keretében történt hallgatói választások eredményét és az alábbi
személyek kari tanácsi, illetve szenátusi tagságát:
Kari tanácsi tagok:
Czirmay Zoltán (ET II. év)
Török Ferenc (ET II. év)
Szöllősi Tamás (Jog I. év)
Szenátusi képviselő:
Czirmay Zoltán (ET II. év)
1606. Határozat
Az elfogadott Napirenden lévő, időhiány miatt nem tárgyalt pontokat, a Szenátus a következő ülés napirendjére
tűzi.
Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár
elnök

Hauer Melinda
főtitkár

2

