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BBEEVVEEZZ TTŐEE Ő  

Jelenleg  a  Sapientia  Erdélyi  Magyar  Tudományegyetem  (EMTE)  a  romániai  magyarság 
önálló,  felekezetközi  felügyelet  alatt  működő,  hálózatos  akkreditált egyeteme,  amelynek  célja  a 
nemzeti  közösségünkhöz  tartozó  fiatalok  oktatásának  és  ehhez  kötődő  tudományos  életének 
nemzetközileg is elismert szakmai színvonalon való művelése. Továbbá, az intézményi akkreditáció 
elnyerését követően, a Sapientia EMTE önálló jogi személyként, a korszerű európai oktatás elvárá‐
sainak  kell  megfeleljen.  Úgy  kell  bekapcsolódjon  különböző  nemzetközi  tudományos  és  oktatási 
programokba, hogy a régióban működő magyar oktatást biztosító egyetemekkel közösen kielégítse 
a magyar közösségünk  igényeit  és  szükségleteit, mind  a  jelenlegi  helyzetben, mind  egy esetleges 
autonóm  régióban. Minőségre  törő, versenyképes, a nemzetközi elvárásoknak  is megfelelő 
egyetem működtetése a célom, amelynek fejlesztési tervét az egyetemi vezetéssel, a karokkal és 
a  Sapientia  Alapítvánnyal  közösen  kidolgozott  stratégia,  a  hazai  felsőoktatási minőségbiztosítási 
hivatal  (ARACIS)  követelményei,  valamint  a  hazai  és  EU‐s  többszintű  felsőoktatási  rendszer 
idevonatkozó  törvényei  és  rendeletei  alapján  tudom  elképzelni.  Mint a  Sapientia EMTE  rektora 
ezután  is  felelősséget  vállalok  az  Egyetem  Küldetésnyilatkozatában  megfogalmazott  célokért:  a 
hallgatóknak  nyújtott  tudásért,  kutatásainak minőségéért,  oktatóinak  és munkatársaink  jövőjéért, 
valamint az egyetem működésének átláthatóságáért. Ennek megfelelően továbbra is arra törekszem, 
hogy  egyetemi  közösségünket  emberközeliség,  méltányosság,  a  következetesség  és  igazságosság 
vezérelje. Ezért egyetemünk életét a keresztényi és erkölcsös magatartás, a magyar és egyetemes 
kultúra  i t   iértékeinek  smerete  és  tisztelete,  valamin   az egyetem   autonómia  gyakorlata  határozza 
meg.  

A  kiépített  egyetemi  struktúrákat  abban  az  esetben  kívánom  megőrizni,  amennyiben 
továbbra is hasznosnak bizonyulnak, ugyanakkor megőrzőm a helyszíneket, az egyetem hálózatos 
jellegét,  és  folytatni  kívánom  a  minőségi  oktatáshoz  szükséges  infrastruktúra  és  oktatói 
feltételrendszer  megteremtését,  minden  helyszínen  és  minden  működő  szakon.  Mindezek 
kizárólagos feltételét a jelenleg is biztosított, kiszámítható, hosszú távú költségvetési támogatás és 
átlátható  fejlesztésfinanszírozási  környezet  léte,  valamint  a  képzési  ágak  és  szakok  keresettsége 
jelenti. 

AAZZ  EEMMTTEE  KKÜÜLLDDEETTÉÉSSEE  2200112211001166  

Az  akkreditációt  lezáró,  megkésett  hivatalos  döntéseket  követően  szembesültünk  a  többszintű 
oktatás  vertikumának  kiépítési  nehézségeivel.  Az  MSc  de  különösen  a  PhD  képzések  léte  ma 
elengedhetetlen egy magát kutatóegyetemként meghatározó universitas felépítésében.  A jelenlegi 
kihelyezett  magyarországi,  illetve  a  most  körvonalazódó  közös  mesteri  képzések  nem  tudják 
teljesen  helyettesíteni  a  saját  képzéseket.  Ugyanakkor  ezek  létrehozása  nem  lehetséges  az 
egyetemünkön működtetett, nemzetközileg is elismert,  jól felszerelt kutatóközpontok nélkül.   Egy 
atomizált, kutatásait más intézmények keretében vagy egyénileg végző tanári közösség nem, vagy 
csak  formálisan  tudja  megteremteni  és  fenntartani  a  kutatóegyetemi  feltételrendszert.  Ezért  a 
versenyképes  oktatási  kínálat  átgondolása,  a  szervezeti  felépítés  adaptálása  az  akkreditáció 
biztosította  lehetőségekhez,  és  az  elmaradt  infrastruktúra  fejlesztések  megvalósítása  mellett 
versenyképes saját kutatások művelését tartom kiemelt célnak a következő időszakban. 

SSTTRRAATTÉÉGGIIAAII  AALLAAPPEELLVVEEKK,,  CCÉÉLLOOKK,,  PPRRIIOORRIITTÁÁSSOOKK  

Az  egyetem  finanszírozása  az  akkreditáció  után  is  a  történelmi  egyházak  által  létrehozott 
Sapientia  Alapítványon  keresztül,  a  magyar  állam  támogatásával  történik.  Továbbra  is 
fenntartandó  a  magyarországi  költségvetési  finanszírozás  helyszínek  közötti  303030
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10%   m a   u sos leosztási  aránya,  vala int  az  al pképzési  szakok és  az  ind ló  mester zakok 
normatív finanszírozási rendszere, mivel átlátható, tervezhető anyagi hátteret biztosítanak. 

Az  alapképzési  szakkínálat  fejlesztése  mellett  alapvető  fontosságú  cél,  hogy  minden 
alapképzési ágon legalább egy mesterszak biztosítsa a továbbtanulást. Az elfogadott elvek alapján a 
mesterszakok  támogatása  az  akkreditált  alapszakokon  végzettek  50%‐nak,  a  nem  akkreditált 
alap tt fe ő    s l
költ

szakon  végze ek  20%‐nak  meg lel helyek finanszírozá áva   történik  magyarországi 
ségvetési támogatásból, normatív alapon. Ezért kiemelten kezelem a következő célokat: 

 Versenyképes,  minőségi  oktatás  és  kutatás  biztosítása,  az  erdélyi  magyar  oktatás 
hagyományainak  folytatása.  Ezért  szükségesnek  tartom  az  oktatási  programok  teljes 

sáttekintését,  összhang  kialakítását  mind  a  képzé   folyamatában,  mind  az  adott 
tudományterület gazdasági, valamint hazai és nemzetközi szakmai elvárásaival kapcsolatban. 

 Az  egyetem  átlátható,  következetes  működtetése,  a  szakmaiság  és  akadémiai  szellem 
értékeinek  érvényesítése,  amely  közös  kutatásra  és  eredményességre  ösztönzi  a 

omunkatársakat.  Haték ny,  a  két‐  illetve  háromszintes  oktatásra  való  váltás  esetében  is  jól 
átgondolt, szakmailag‐ és számszerűleg is jól méretezett oktatói közösség kialakítása. 

 Egységes  intézményi  keretben  hozzáférhető,  de  regionális  igényeket  kielégítő,  korszerű 
szervezet  kialakítása.  A  hálózati  egyetemi  struktúrák  szakmai  egységesítése  közös  szakmai 

e   . t i aszervezeti  gységekben, mint  pld   egye emi  informatika  ntézet,  matem tika  intézet, 
társadalomtudományi intézet, nyelvvizsgaközpont, pedagógiai intézet, stb. 

 Széleskörű  kapcsolatok  kiépítése,  mely  partnereink  iránt  megnyilvánuló  nyitottságon, 
megbízhatóságon  és  kölcsönösségen  alapul.  Az  Egyetem  szerepének  erősítése,  mint  térségi 
konzultációs,  tudományos,  kulturális  valamint  szakmai  továbbtanulási  központ,  minden 
helyszínen.  

AAZZ  EEGGYYEETTEEMMII  VVEEZZEETTÉÉSS  ÉÉSS  MMEENNEEDDZZSSMMEENNTT  

Az  egyetemi  vezetés  legnagyobb  felelőssége  a  korlátos  keretfinanszírozás  alapú  hosszú  távú 
működés és fejlesztés tervezése. Ezért a pontos, tanszékekre–karokra leosztott tervezés alapján 
kialakít
fejleszté

ott,  egyetemi  szinten összehangolt  költségvetés  alapján  kell  biztosítani  a  működést  és 
st. Ennek kapcsán a következő kritériumokat tartom lényegesnek:  

 Erős és gyakorlati kapcsolat a hazai egyetemi és akadémiai körökkel. Ennek megvalósítása 
érdekében  pld.  hazai  egyetemközi  megállapodások  és  –  az  ECTS  alkalmazásával  –  közös 
oktatási programok szervezése szükséges. Alapító tagként veszünk részt a romániai magyar 

  boktatást iztosító  egyetemek  vezetői  (rektori)  tanácsában,  amelynek  működtetését 
továbbra is támogatom.  

 A  hazai  egyetemekkel  való  kapcsolatok  viszonylatában  kiemelt  helyet  foglal  el  a  Babeş–
Bolyai  Tudományegyetem  (BBTE),  amely  komoly  versenytárs  egyes  szakok 
párhuzamossága és az azonos fejlesztések, együttműködések miatt, de mind a tudományos, 
mind az akkreditációs együttműködés nélkülözhetetlen az EMTE (és a PKE) számára. Ezért 
a  jelenleg  létező  feszültség  feloldása  érdekében  együttműködési  partneri  szerződést 

t
javasolok  a  két  egyetem  között,  melynek  elvi  támogatásáról  már  szóbeli  egyezséget 
kötöttünk a BBTE magyar  agozatának vezetésével. 

 Elfogadottság  és  szakmai  rang megőrzése  és  javítása  a Magyar  Tudományos Akadémia  a 
magyarországi  Oktatási  Minisztérium  illetve  a  magyarországi  egyetemek  szakmai 
grémiumaiban. Ennek kapcsán több testületben (MTA ‐ Magyar Tudományosság Külföldön, 
Magyar  Rektori  Konferencia,  Nemzeti  Gazdasági  és  Társadalmi  Tanács,  MÁÉRT  Oktatási 

  t Bizottság,  KAB,  OTDT) vesz  rész egyetemünk  és  ezután  is  aktív  szerepet  vállalunk  a 
Kárpát‐medence oktatási stratégiájának alakításában, kidolgozásában.  

 Apolitikus,  a  szakmai  értékeket  képviselő  egyetemkép  kialakítása,  amely  össznemzeti 
érdeket,  értéket  képvisel.  Ezért  véleményem  szerint  egyetlen  egyetemi  vagy  kari  vezető 

az sem lehet aktív tagja politikai alakulatoknak. Amennyiben  volt, úgy a vezetői mandátuma 
alatt ezt a tevékenységet fel kell felfüggesztenie. 

 Az EMTE mindhárom oktatási  helyszínén  erős  kapcsolat  és  együttműködés  fenntartása  a 
társadalmi  szereplőkkel  (önkormányzatok,  cégek,  területi  kormányzati  szereplők). 
Helyszínekhez kötődő EMTE támogató szervezetek létrehozása.  
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 Az egyetemi vezetésben résztvevők szerepköreinek és munkamegosztásának kialakítása. 
Oktatási,  kutatási  valamint  gazdasági  vezetői  feladatkörök  szétválasztása,  a  szakmai 
alapokon kialakított intézetek feladatvállalásainak megszervezése. 

 Hierarchizált, projekt alapú egyetemi menedzsment kialakítása és működtetése, amelyben 
minden alkalmazott felelőssége pontosan meghatározott.   

AAZZ  EEMMTTEE  SSZZEERRVVEEZZEETTII  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE  ÉÉSS  SSZZEERRVVEEZZEETTFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEE  

Az  egyetemi  minőségbiztosítási  jelentések  alapján  megállapítható,  hogy  az  egyetemi  és  a  kari 
vezetésből  egyfelől  még  mindig  hiányoznak  egyes  feladatkörök,  másfelől  még  mindig  vannak 
átfedések bizonyos hatáskörök esetében az egyetemi, kari és tanszéki vezetés között. Ugyanakkor 
ki kell építeni a új Szenátus versus egyetemi vezetés hatásköreit és szabályozásait. Az akkreditációt 
követően az Alapítvány és az Egyetem viszonya is jelentősen változik, ezért a szabályozási rendszer 
folyamatos  átgondolása  és  fejlesztése  szükséges.  Továbbá  a  megfelelő  belső  minőség‐  és 
szervezetfejlesztési  rendszer  működtetése  is  nagyon  fontos,  melynek  a  koordinálását  eddig  az 
egyetem rektorhelyettese látta el.  
Célként  fog m  
elképzelése

al azom meg,  hogy  szükséges  az  egyetemi  szervezet  összhangba  hozása  a  stratégiai 
kkel, amely a következő feladatokkal foglalható össze: 

 A  létező  szabályzatok  felülvizsgálata,  átírása,  összhang  kialakítása  a  mindenkoron 
érvényes  törvényekkel.  Olyan  szabályozási  rendszer  kidolgozása,  amely  az  intézmény 
iránti elkötelezettségre, minőségi oktatásra és kutatásra ösztönzi a munkatársakat. 

 Minőségirányítási rendszer teljes kiépítése és működtetése. A Rektori Hivatalnak (RH) 
alárendelt  minőségbiztosítási  intézet  létrehozása  (DEAC),  amely  a  Szenátus  hasonló 
bizottságával  (CEAC),  kidolgozza,  ellenőrzi,  összehangolja  a  szabályozásokat. 
Legfontosabb célunk az egyetem célkitűzéseihez szorosan kötődő, minőségi oktatás és 
kutatás ösztönzése. 

 LinguaSap  akkreditált  nyelvvizsgaközpont  kialakítása,  akkreditációjának  megszerzése 
t a z t  aés működte ése. Ez   RH‐nak kö vetlenül alárendel intézet mind   saját hallgatóknak, 

mind külső jelentkezőknek biztosítja majd az akkreditált nyelvvizsga lehetőségét. 
 Pedagógiai  intézet  kialakítása,  akkreditációjának  megszerzése  és  működtetése.  A 
jelenlegi törvényi szabályozásoknak megfelelő, a RH‐nak közvetlenül alárendelt intézet 
főként a saját hallgatóinknak biztosítja majd az akkreditált pedagógus képzést. 

 Karok és szakok közti együttműködés erősítése. Közös intézetek, közös kutatások, közös 
MSc  képzések  kialakítása.  Ezért  támogatom  és  szorgalmazom  a  videokonferencia 
alapú  áthallgatás  rendszerének  kialakítását  és  működtetését  több  helyszínen, 
egyazon időben. 

 Az ellenőrzés, számonkérés és ösztönzés gyakorlatának széleskörű alkalmazása. El kell 
kerülni  azokat  a  helyzeteket,  amikor  bizonyos  munkatársak  nem  tartják  be  a  létező 

sszabályozásokat.  Sőt,  azt  is, ha bizonyos  szintek, mint pld.  a  tanszékek,  zakok, karok, 
nem tudnak azonosulni az egyetemi szintű döntésekkel. 

 A  Sapientia  EMTE  szervezetében  az  alkalmazottak  összetartozásának  és  intézmény 
t n e v s s
a

iránti  lojali ásá ak  erősítése.    Jó  szak mberek  onzása  é   a  jó  munkatár ak 
megtartásán k segítése. 

 Kihelyezett  új  tagozatok  telepítésének  kérdése.  Stratégiai  döntés,  amelyet  az 
Szenátussal  és  az  Alapítvánnyal  közösen  hoz  meg  az  egyetem  vezetése.  A  döntés 
meghozatalánál figyelembe kell venni egyrészt azt, hogy az új helyszínek létrehozása ne 
befolyásolja károsan a már létező struktúrákat, de azt is, hogy amennyiben a Sapientia 
EMTE  lemond  ezekről,  úgy  az  adott  helyszín  potenciális  hallgatóit más  –  sok  esetben 
nem  megfelelő  színvonalú,  a  közösségünknek  egyáltalán  nem  elkötelezett  – 
intézmények  elszívják.  Két  helyszín  kialakításáról  kezdődött  el  egyeztetés:  
Székelyudvarhely  (fafeldolgozás,  illetve  erdő  és  vadgazdálkodás  szakok),  illetve 
Sepsiszentgyörgy  (agrármérnöki,  illetve  állatorvosi  szakok).  Véleményem  szerint  e 
szakok indítását a Sapientia EMTE a következő feltételek mellett tudja vállalni: 
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  Az  önkormányzatoknak  biztosítaniuk  kell  a  szak  indításához  szükséges 
feltételeket (infrastruktúra – amelyet mindkét érintett önkormányzat vállalt 
– és a szakindítás szakmai előkészítéséért felelős szakemberek);  

 Ha a támogató erre külön finanszírozást biztosít (A szakok működtetésének 
a jelenlegi normatívák szerint előzetesen becsült minimális költségeit négy 
év  periódusra,  évfolyamonként  50  hallgató/szak  beiskolázási  számmal 
számítjuk.) 

    Ha az akkreditáció elnyeréséig valamelyik egyetemi helyszín extenziójaként 
működnek;  

 A  szakindítások  nem  befolyásolhatják  az  egyetem  által  első  körben 
megfogalmazott egyéb fejlesztési prioritások megvalósítását. 

OOKKTTAATTÁÁSSII  KKÍÍNNÁÁLLAATT  

Az  akkreditációt  követően  látható,  hogy  az  egyetem  tudományos‐  és  képzési  szakterületei 
nagyjából kialakultak, ám a jelenlegi szervezeti struktúra még mindig nem felel meg hiánytalanul e 
területeknek.  Majdnem minden  szak  esetében  látható  a  főállású  szakemberhiány,  és  ez  nehezíti 
mind az oktatás teljes vertikumának (MSc, PhD képzések) kiépítését, mind az oktatási és kutatási 
kapacitás  fejlesztését.  Az  akkreditáció  megtartása  is  folyamatos  felkészülést  kíván,  hisz 
időközönként  ellenőrzik  a  feltételek  betartását.  Az  akkreditációs  követelmények  teljesítésére 
vonatkozó kötelezettségvállalás a  tanszékvezetők és a programfelelősök szintjén  látható ma, akik 
személyes  felelősségként  viszik  a  kari  szintű  felkészülési munkát,  és  dolgozzák  ki  a  fejlesztések 
menetrendjét,  eszközrendszerét.  Azt  is  láthatjuk  azonban,  hogy  kialakultak  olyan 
tudományterületek  is  az  egyetemen,  amelyeket  egyelőre  a  Sapientia  EMTE  keretén  belül  nem 
képviselnek főállású, meghatározó jelentőségű szakemberek, ám a piaci kereslet igen nagy. Egyfelől 
ilyen  szakterületen eleve nehéz megfelelő  tudományos  fokozattal  rendelkező munkatársat kapni, 
másfelől a kötelező nyugdíjazás és pár váratlan haláleset még  jobban megnehezítette a helyzetet. 

s biztosítása érdekében még ma  is egyik  legfontosabb célunk a megfelelő Ezért a minőségi oktatá
szakem r e
Kihívás

be ek vonzása k ll, hogy legyen.   
ok és javaslatok: 

 A  BSc  szakok  akkreditációja:  Az  egyetemünkön  még  számos  szak  nem  érte  el  az 
akkreditáció  időpontját,  ezért  az  új  szakok  elismertetése,  az  akkreditációt  megszerzett 
szakok  kötelező  újraértékelésével  kiegészítve  egy  folytonos  feladat.  Bízom  a  sikeres 
munkában,  mert  a  fiatal  kollégák  hathatós  segítségével  az  idén  két  ‐  az  akkreditáció 
szempontjából kérdéses szakot ‐ sikerült közösen megmenteni (Marosvásárhely, kertészet 
illetve kommunikáció és közkapcsolatok). Ebben a feladatban messzemenően támaszkodni 
kívánok  a  Szenátus  minőségbiztosítási  bizottságának  (CEAC),  illetve  a  javasolt  RH‐nak 
alárendelt minőségbiztosítási osztály (DEAC) munkájára. 

 Mesteri képzések  indítása. Az EMTE‐t negatívan érintette a többlépcsős oktatási rendszer 
2005‐ben  történt  bevezetése  Romániában.  A  korábban  érvényes  törvények  szerint  csak 
akkreditált  intézmény  szervezhetett mesteri  képzést,  és  az  időközben  elfogadott,  jelenleg 
érvényes  törvények  és  szabályozások  is  a  Bologna‐rendszerű  mesterképzést  csak 
akkreditált, adott minőségi mutatóval rendelkező egyetemek jogkörébe utalják. Ezért 
a  saját  mesterképzők  indítását  megelőzően  nemzetközi  –  magyarországi  egyetemekkel 
közös  –  MSc  képzések  kialakítását  szorgalmazom  és  támogatom  minden  olyan  szakon, 
amely megfelel a törvényes rendelkezéseknek, és az alapképzésben legalább annyi hallgató 
végez évente,  ahány  fenn  tudja  tartani a képzést. Ugyanakkor e  szakok akkreditációjának 

versenyképes mielőbbi  megszerzése  alapvetően  szükséges  ahhoz,  hogy  az  EMTE 

 
egyetemként folytathassa működését. 
PhD képzések kialakításának előkészítése és távlatilag ezek megszervezése. 

 A megfelelő alternatív román‐ és angol nyelvű szakelőadások áttekintése és működtetése. 
Ezek egyfelől a hazai munkaerőpiacon biztosítják hallgatóink versenyképességét, másfelől a 
nemzetközi csereprogramok feltételrendszerét szolgálják.  

 Az önértékelésekből és a helyi fejlesztési tervekből jelentős hallgatói létszámnövelés igénye 
látható,  ám –  amint  az  várható  volt  a  demográfiai  hullámvölgy  előrejelzésekből  –  a 2009 
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utáni  erőteljes  csökkenés  és  a  2012‐es  katasztrofális  érettségi  eredmények,  jelentős 
fogyást  eredményeztek  a  hallgatói  létszámban.  Bár  a  helyszínek  is  nagy  erőfeszítéseket 
tettek a felvételi kampány során, az egyetem vezetésének feladata és felelőssége elsősorban 
a  hallgatók  idevonzásának  kezelése.  Ki  kell  alakítani  a  kiváló  oktató  és  kutató  egyetem 
képét,  de  ezt  csak  szakmailag  kiváló,  az  egyetemnek  elkötelezett,  helyi  munkatársakkal 
lehet  megtenni.  Közvetlen  kapcsolat  kialakítása  az  iskolákkal,  a  helyi  régió meghatározó 
tényezőivel ugyancsak javít a helyzeten. Ezt az irányt tartom helyesnek, és ezt ösztönzöm. 

 A  kiscsoportos  hallgatói  létszámok  nem  teszik  lehetővé  a  költséghatékonyságot,  és 
kérdéses,  hogy  kis  évfolyamok  működtetésével  megtérül‐e  az  akkreditációs  befektetés. 
Ezért  a  jövőben  is  fontosnak  tartom,  hogy  korlátozzuk  a  működtetett  szakok  minimális 
létszámát,  illetve  határozzuk  meg  az  ettől  való  eltérések  lehetőségét.  Alternatív  szakok 

  vindításával és  a képzés  átszer ezésével  jelentős hallgatói  létszámú közös  tantárgytörzsek 
kialakítását javasolom.   

 Kiemelten  fontosnak  tartom  a  tehetséggondozás  támogatását,  a  hallgatók  tudományos 
e u kdiákköri tevékenységének elősegítését, valamint az  gyetemi k tatáso ban való részvételi 

lehetőség biztosítását számukra. 
 Az  akkreditációs  felkészülés  során  megfelelőnek  bizonyult  ugyan,  de  valójában  még 
jelenleg is hiányos a szervezett és rendszeres munkaadói és hallgatói visszajelzés‐gyűjtésre 
építő minőségfejlesztés,  és  az  oktatók  értékelési  rendszere  is  akadozva működik.  Ezért  a 
Vezetőtanács  döntése  nyomán  az  ALUMNI  rendszer működtetésének  bővítését,  a  végzett 
hallgatóinkkal  való  közvetlen  és  szervezett  kapcsolattartást,  és  a  pályaorientációs 
tanácsadás működtetését kiemelt célnak tartom. 

OOKKTTAATTÓÓII  ÉÉSS  AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV  SSZZEEMMÉÉLLYYZZEETT  

Az egyetemnek elkötelezett, kiváló szakmai  felkészültségű, az egyetem szükségleteinek megfelelő 
és  lojális  oktató,  kutató  és  adminisztratív  munkaközösség  folyamatos  építése  a  cél.  Ugyanakkor 
vitathatatlan,  hogy  az  utóbbi  időben  egyes  szakok  fejlesztésébe  ruháztunk  be,  és  ezek 
akkreditációja  érdekében  választottunk  sokszor  munkatársakat.  Ebben  a  helyzetben  azonnali 
feladat az egyes szakok és oktatók helyzetének pontos értékelése, a közösségi szellem javítása és 
olyan 
humáne

ösztönző  rendszerek  működtetése,  amelyek  elősegítik  a  Sapientia  EMTE 
rőforrásának fejlesztését, szaktól, kartól, helyszíntől függetlenül. Feladatok:  

 Áttekinteni  és módosítani  az  oktatók  szakmai  –  oktatói,  kutatói  –  tevékenységének  és  az 
intézmény építéséhez való hozzájárulásának mérési rendszerét, hogy az feleljen meg mind 

f i éa  hazai  szakmai  előléptetési  eltételeknek,  mind  az  egyetem  m nős gi  besorolási 
kritériumainak és az intézmény belső szakfejlesztési céljainak. 

 Differenciált  bérezési  rendszer  bevezetése  mind  az  oktatói,  mind  az  adminisztratív 
munkakörökben.  Ennek  megvalósítása  az  első  pontban  kidolgozott  felmérés  alapján 
történhet.  A  három  területen,  oktatásban,  kutatásban  és  szervezetfejlesztésben  elért 
eredmények  alapján  vagy  kiemelt  differenciált  bérezéssel,  vagy  az  alapbérhez  kötött 
oktatói  kötelezettség  növelésével  megvalósított  differenciált  rendszer  bevezetését 
támogatom.   

 Az  oktatói  állomány  teljes  kataszterének  kiértékelése,  átfedések,  áttanítások,  és  közös 
helyszíneken átnyúló képzések és kompetenciák feltárása. 

 A minőségi oktatási kínálatot nem  lehet elválasztani a  tanároktól,  ezért kiemelt  figyelmet 
kell szentelni ennek a közösségnek. Megállapíthatjuk, hogy egyetemünkön nagyszámú fiatal 
főállású  oktatói  közösség  alakult  ki,  és  most  körvonalazódik  az  a  jól  képzett 
középkorosztály, akikre helyi tudományos iskolák is alapozhatók. Másfelől, a nem főállású 
vagy  nem  helyben  lakó  oktatók  sajnos  kevés  időt  töltenek  az  intézményben,  ezért  –  bár 
hálásak  vagyunk  az  eddig  elvégzett munkájukért  –  csak  kivételes  esetben  szabad  és  kell 
rájuk  támaszkodni.  Bár  még  mindig  fontos  lehet  számunkra  szakmai  tudásuk  és 

n   á t  é a  stapasztalatuk,  a  fiatalok ak  fokozatosan t  kell  vállalniuk  az  irányítás s  tratégia 
kialakítását. 

 A  továbbképzések  rendszerszintű  támogatása.  Amennyiben  az  oktatók 
konferenciatámogatása  felfogható  szakmai  továbbképzésként,  úgy  támogatom  az 



 

Dr. Dávid László ‐ Menedzsment terv javaslat 2012‐2016  

6
adminisztratív  munkakörben  dolgozó  munkatársak  számára  is  hasonló  szakmai 
önfejlesztési  lehetőségek  biztosítását.  Bár  „ad  hoc”  módon  a  továbbképzésük  eddig  is 
működött,  ezt  kiszámítható  keretek  között  rendszeressé  kell  tenni  úgy,  hogy  a  résztvevő 
munkatársak  vállalják,  hogy  ezt  a  tudást  a  Sapientia  EMTE  javára  használják.  Remélem, 
hogy  így  a  nagyon  nehezen  betölthető  informatikus,  rendszergazda  munkakörök  is 
stabilabban működtethetők.  

TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS  KKUUTTAATTÁÁSS  

Mivel  versenyképes  minőségi  oktatásra  és  kutatásra  törekszünk,  meg  kell  határoznunk,  hogy 
melyek  azok  a  kutatási  területek,  ahol  a  sajátosan  Sapientia  EMTE‐hez  köthető  témák  sikeresen 
szerepelhetnek.  Felhasználva  az  eddig  elért  eredményeket,  a  megnyert  hazai  és  nemzetközi 
pályázatok  tapasztalatait, valamint a Kutatási Programok  Intézete  (KPI) által  támogatott kutatási 
témákat,  az  egyetemi  szintű  kutatási  stratégia  átgondolása  a  cél,  amely  átfogja  és  támogatja  az 
oktatók  tudományos  kutatásait.  Elsősorban  azokat,  amelyek  hozzájárulnak  az  egyetemünk 
tudományos minősítésének emeléséhez (elnyert hazai és nemzetközi pályázatok,  impakt faktoros 
és  nemzetközi  adatbázisban  szereplő  publikációk),  de  ugyanakkor  kiemelten  támogatjuk  és 
elismerjük  azokat  a kutatásokat,  amelyek  az  egyetemen megteremtett kutató  és  fejlesztő 
infrastr
egyetem

uktúra  gazdagításával,  a  kutatói  közösség  építésével  jelentősen  járulnak  hozzá 
ünk  elismertségéhez. 

 Kiemelt  szerepet  kap  a  Szenátus  tudományos  kutatást  szervező  és  ellenőrző  bizottsága, 
iamely a Sapient a EMTE tudományos rektorhelyettesével és a TKO munkatársaival közösen 

javasolják és kidolgozzák a minőségi kutatást ösztönző szabályrendszert. 
 Kidolgozzuk  a  kutatások  minősítésének  belső  feltételrendszerét,  mint  pld:  mennyire 
aktuális, nemzetközileg és hazailag mennyire látható, milyenek a személyi feltételek, milyen 
infrastruktúrával rendelkezik az adott kutatási témakör. 

 Az egyéni oktatói,  tanszéki, kari és egyetemi szintű kutatási célok szétválasztása, campus‐
közi  kutatási  projektek  indítása.  Sajátosan  a  Sapientiára,  illetve  az  illető  karra 
jellemző területek  meghatározása  (leszűkítése),  ahol  a  kar  kiemelten  támogatott 
kutatásokat végez az elkövetkező időszakban. 

 A KPI‐n  kívüli  finanszírozási  lehetőségek  feltárására  a  kutatásban,  és  az  egyetemi  önrész 
megteremtése. 

 Saját szervezésű rangos tudományos konferenciák szervezésének a támogatása, intézményi 
hagyományok kialakítása. 

 Az  „Acta Universitatis Sapientiae”  folyóirat  (11 külön sorozat) – amelyet már nemzetközi 
adatbázisokban is jegyeznek – minél jobb tudományos elismertségének elérése. 

 A KPI  szerepének  átgondolása  és  bizonyos  feladatköreinek  az  egyetemi  szervezetbe  való 
a K ébetagolásán k előkészítése, a  PI által működtetett SCIENTIA Kiadó önkölts ges, egyetemi 

célokat kiszolgáló működtetése. 
 űködtetése, Szakokhoz  kötődő  elismert  tudományos  kutatóközpontok  létrehozása,  m
esetleg akkreditálható kiválósági központok létrehozása az egyetemen. 

 A tanszéki és kari stratégiákra épülő egyeztetett kutatási potenciál fejlesztése. 

NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOKK,,  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK  

Célom a Sapientia EMTE jobb betagozódásának elősegítése a romániai és magyarországi egyetemi 
rendszerbe és kapcsolatépítés külföldi intézményekkel. Az egyetem fejlődési potenciáljához képest 
nem  elegendő  mértékben  beágyazott  a  romániai  és  magyarországi  egyetemi  együttműködési 
rendszerbe. Javaslataim: 
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 Egyetemközi  kapcsolatok továbbfejlesztése.  A  magyarországi  egyetemek  jelentős 
részével  (16  intézmény)  kötöttünk  partneri  szerződést.    Az  eddig  vállalt  közös 

 ékutatások, képzések mellett az oktatói s hallgatói mobilitási programok működtetése 
külön prioritást kap a következő időszakban.  

 Fontos  célként  fogalmazom meg más, határon  túli magyar  felsőoktatási  intézménnyel 
kapcsovaló  partneri  lat  kialakítását,  illetve  magyarországi  felsőoktatási 

háttérintézmények szakmai tevékenységében való részvételt. 
 Sürgősnek  tartom  adott  beruházások  megvalósítását  az  Európai  Strukturális  Alapok 
segítségével. Ilyenek lehetnek az egyetem környezetében kialakított kutató és fejlesztő 
intézetek,  valamint  oktatóinknak  és  hallgatóinknak  kialakított  inkubátorházak  vagy 
cégek.  Ezért  támogatom  a  professzionális  pályázatfigyelés  bevezetését,  ugyanakkor 
ennek a tevékenységnek és folyamatnak elemzését és javítását elvárom a jövőben. 

 m  m e i Nemzetközi  obilitás és ás humán rőforrás fejlesztési, illetve kutatás programokban 
való részvétel (ERASMUS, CEEPUS, FP7‐FP8,  POSDRU, stb.) 

 Nemzetközi  és  hazai  egyetemi  szövetségekben  való  részvétel.  Ilyen  például 
International Association of Universities (IAU) tagság és programokban való részvétel. 

 

GGAAZZDDAASSÁÁGGII  ÉÉSS  SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOKK  

A felmérések azt mutatják, hogy az erdélyi magyar közösség sajátjának érzi az Egyetemet, de annak 
kínálata  ma  még  csak  részben  válaszol  a  közösség  sikeres  fennmaradásához  szükséges 

k , é k
 

társadalomépítési  kérdése re   az  erd lyi  magyar  társadalom  fejlesztésének  ihívásaira,  és  járul 
hozzá mind az anyagi, mind a szellemi gyarapodásához szükséges tudás átadására.
z  Egyetemet  a  szűkebb  és  tágabb  környezetével  összhangban  képzelem  el,  ezért  fontosnak 
artom, hog
A
t
 

y: 

 kAlakítsunk  i  és  ápoljunk  partneri  konzultációs  kapcsolatokat  az  erdélyi  régiók 
gazdasági szereplőivel; 

 é y p    Társuljunk  tev ken ségünkkel  ipari‐  kutatási  arkokhoz, kutatói és  alkotói 
műhelyekhez; 

 Végzőseink  és  az  egyetemet  befogadó  vidék  lakossága  részére  szervezzünk 
   továbbképzési  tanfolyamokat,  a  régiók szereplői  által megfogalmazott  igényeknek 

megfelelően; 
 Alakítsuk  ki  és  fejlesszük  a  helyszínek  régióspecifikus  intézményközi‐,  kulturális  és  
művelődési kapcsolatait.  

 

PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  MMEENNEEDDZZSSMMEENNTT  

Célom a hosszú távon kiszámítható bevételeken alapuló, több lábon álló finanszírozás biztosítása, 
és egy átlátható, ésszerű, érték‐ és haladásközpontú gazdálkodás. Az eddigi tapasztalatok alapján a 
működéshez  adományozott  külső  forrásokat  akár  20%‐os  mértékű  saját  hozzájárulással  is 

alapokhoz  való kiegészíthetjük,  mivel  az  akkreditációt  követően  esélyünk  nyílik  strukturális 
hozzáférésr
Fontosnak t

e is. 
artom kidolgozni a következő egyetemi szintű cselekvési programokat: 

 Egy egyetemi szintű, a   kutatási  és egyéb rendeltetésű  forrásbevonás diverzifikációját 
megalapozó  stratégiát,  mely  a  magyar  állami  támogatás  mellett  más,  tervezhető 
bevételeket eredményezhet (pályázatok, kutatási bevételek, felnőtt‐oktatási programok, 
egyéb, a jelenleg rendelkezésre álló humánerőforrásokat és infrastruktúrát hasznosító 
bevételi források, stb.).  

 Egy humánerőforrás ösztönző  rendszer bevezetését, mivel  jelenleg  a humánerőforrás 
fejlesztése  kari  szinten  tervezett,  egyetemi  szinten  irányított,  viszont  a  bér‐  és 
ösztönzési rendszer nem elegendően rugalmas, és bizonyos esetekben   visszafejlesztő 
hatású  vagy  éppenséggel  demoralizáló.  Egy  olyan  rendszer  kidolgozása  van 
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  g sfolyamatban,  mely  az E yetemünkön  értéke nek  tartott  szakmai  és  emberi 

magatartást jutalmazza, és ezek érvényesülését szorgalmazza. 
 sSzükséges  a  szakmai  és  pénzügyi  tervezési  modellek  összehangolá a,  a  belső 
gazdálkodás önállósági szintjeinek és kompenzációs szabályainak meghonosítása. 

  Kétszintű  tervezési  és  pénzügyi  kontrollmechanizmus  működtetése  a  tervezés 
összehangolása érdekében. (működtetés/hallgatói létszámok, beruházás). 

 á olgáltatás  k   eKommunik ció  és  adatsz folyamatosságána   biztosítása az  egy temi  és  kari 
szintek között. 

 Megfelelő  hálózatalapú  szoftver  működtetése  és  fejlesztése,  amely  segítségével 
e e pkönnyen  t rvezhető,  átlátható  és  ellenőrizh tő  az  egyetem  mindenkori  énzügyi 

menedzsmentje. 
 A  Neptun  Egységes  Tanulmányi  Rendszer  alkalmazásának  kiterjesztése  mind  a 

y kommunikáció tanulmán i  és  pénzügyi  nyilvántartások,  mind  az  intézményen  belüli 
elősegítése céljából. 

 Bizonyos  helyszíneken  jelentős  a  költségtérítéses  hallgatók  létszáma,  ám  a  tandíjak 
aránya így is elenyészően csekély az egyetem költségvetésében. Ezért olyan programok 
indítását is javasolom, amelyek megfelelő bevételt biztosítanak. Jelentős felnőttképzési 
(átképzés, továbbképzés, levelező képzés) kereslet tapasztalható az egyetem régióiban, 

  iamelynek kiszolgálására a hazai felsőoktatásban, így a Sapientián s ncs hagyomány, de 
amelyek ellátására minden feltétel adott. 

 A  többszintű  minőségi  oktatáshoz  szükséges  minimális  humán‐  és  eszközfeltételek 
temezése  esetleges 
. 

pontos  leírása  és  követése.  Az  anyagi  források  időbeni  ü
akkreditáció vagy más célhoz való rendelése, cash flow kidolgozása

 Távlati költségvetés tervezése, és a tervek ehhez történő igazítása. 
 

EEGGYYEETTEEMMII  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTÚÚRRAA  

Az  infrastruktúra  helyszíni  szintű  fejlesztési  terveit  a  kari  tanácsok  által  elfogadott  stratégiák 
tartalmazzák.  A  nulladik  prioritásként megfogalmazott  infrastruktúra  szükségletek  az  éveken  át 
kiesett  fejlesztéseket  pótolják,  és  ezek  elengedhetetlenek  az  intézményrendszer  normális  és 
gazdaságos működése,  illetve akkreditációjának megtartása szempontjából. Ezért a támogatóval 
történt  egyeztetések  és  Magyarország  Kormányával  (MK)  megkötött  szerződés  alapján, 
biztosított  az  első  három  pontban  (0prioritás) megfogalmazott  infrastruktúra  fejlesztés 
anyagi  fed e r v
saját bevéte

ezete.  Az  épületek  felszer lése  és  bebútorozása  észben  az  é es  támogatás,  részben 
li forrásokból megvalósított alapból történhet.  

  Prioritásként  kezelem  a  csíkszeredai  campus  épületének  felújítását  és  egy  új
épületszárny megépítését (0‐prioritás, megvalósítás 2013 illetve 2014‐ben). 

 aKiemelt  fontosságú  a  foly matban  lévő  kolozsvári  kar  beruházásának  megvalósítása. 
(0‐prioritás, megvalósítás 2013‐ban). 

 Kiemelt  támogatást  élvez  a  marosvásárhelyi  diákkollégium  felépítése,  amely  jelentős 
javulást  eredményezhet  a  hallgatói  jelentkezésekben  (0‐prioritás, megvalósítás  2014‐
ben). 

 Kolozsvári kar épületének, valamint a marosvásárhelyi diákkollégiumnak a felszerelése, 
bútorozása  és  a  csíkszeredai  bentlakás  felújítása,  amelyeket  részben  a  létező  saját 
eszközök,  részben  az  MK  támogatás  terhére,  illetve  a  rendes  éves  támogatás  (a  2 
milliárd Ft, illetve a normatív támogatás különbözete) terhére lehet megvalósítani.  

 i a o vPr oritást  jelent az egyetem v gyonának, valamint az épülő kol zs ári kar épületének 
az egyetem tulajdonába való átíratása. Ez folyamatban van. 

 A  kari  könyvtárak  esetében  olyan  automata  RFID  beléptető  és  felügyelő  rendszer 
megvalósítását  támogatom,  amely  biztosítja  a  szabadpolcos  kölcsönzési  rendszer 
megvalósítását minden helyszínen. 

 Támogatom  az  elektronikus  tudományos  folyóirat  előfizető  rendszer  EISZ  széleskörű 
használatát, amiért jelentős anyagi áldozatot vállalt eddig is az egyetem.  



 

Dr. Dávid László ‐ Menedzsment terv javaslat 2012‐2016   

9
 Az  egyetemi  beszerzések  szakmai  felügyeletét  a  kialakított  szakmai  intézetek 
keretében  tartom megvalósíthatónak.  Így  pld.  a  szoftver  és  informatika  beruházásért 
egységesen  az  egyetemi  informatika  intézetnek  kell  felelnie,  továbbá  minden  egyéb 
beszerzést  vagy  pályázati  kiírást  egy  szakbizottságnak  kell  –  különböző  szakmai 

t   i mszempontok  szerin   és az  ésszerű  gazdálkodás  szabálya nak  egfelelően  – 
véleményeznie. 

 Alapos  elemzésnek  kell  alávetni  a  marosvásárhelyi  Trébely  utcai  tanárbentlakás 
beruházást.  (Amennyiben  van  rá  igény,  illetve  helyi  támogatás,  ki  kell  alakítani  a 
működés  szabályozását,  vagy  pedig  ki  kell  dolgozni  a  csere  ütemtervét,  anyagi 
ellenszolgáltatás alapján. Ellenkező esetben alternatív megoldásként a  támogatóval és 
az Alapítvánnyal kell közös megoldást kell keresni). 

 A  szakok  számára  javasolt  beruházásokat  a  szakokra  leosztott  normatív  támogatási 
rendszer alapján támogatom a jövőben. 

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  MMEENNEEDDZZSSMMEENNTT  

A rektor az egyetemen kívüli,  illetve az  intézményen belüli kapcsolatokban egyaránt átláthatóan, 
nyilvánosan  
lehetőleg el

 és közvetlenül képviseli a hallgatók és egyetemi alkalmazottak közös érdekeit, ezáltal 
kerülve a konfliktusokat. 

 n    mértékét  mA hallgatók ak biztosított  szociális  juttatások a  indenkori hivatalos állami 
juttatások szintjének megfelelően támogatom. 

 Ösztönzöm  a  megpályázható,  cégek  által  biztosított  „privát  ösztöndíjrendszer” 
nszéleskörű alternatív bevezetését, amely a közpo ti költségvetési keretek átirányítását 

eredményezi. 
 gato nTámo k  minden  olyan  diákkezdeményezést,  amely  összhangban  va   az  Egyetem 
értékrendjével. 

 Csak  abban  az  esetben  támogatom  az  egyetem  épületeiben  létező  kereskedelmi 
társaságok  által  működtetett  tevékenységeket,  amennyiben  ezek  törvényesen  és 
megfelelő minőségi feltételek szerint működnek, valamint kimutathatóan a hallgatók és 
az Egyetem érdekeit szolgálják.  

 
 

olozsvár, 2012. november 2. K
 

Dr. Dávid László 
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