1951/2017.02.10. határozat – 4.
melléklet

A doktori oklevél és a tudományos cím egyetemi szintű elismerésének eljárási
rendje
Célkitűzés
Jelen eljárási rend célja a külföldön1 szerzett doktori oklevelek és címek egyetemi szinten való elismerési
folyamatának szabályozása.

Alkalmazási terület
Jelen eljárási rend a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében oktatói és/vagy kutatói munkát
vállaló személyek külföldön szerzett doktori oklevelének és tudományos címének elismerésére vonatkozik.

Törvényes keret
Az 1014/2016.12.16. sz. Hivatalos közlönyben megjelent 5923/2016.12.06. sz. Tanügyminiszteri rendelet.

Tevékenységek leírása
1. cikkely: A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az intézmény keretében munkát vállaló –
határozatlan idejű munkaszerződéssel betöltendő főállásra pályázó, illetve határozott idejű
munkaszerződéssel vagy óraadói szerződéssel foglalkoztatott – személyek az Európai Unió, az
Európai Gazdasági Közösség és Svájc valamely akkreditált felsőoktatási vagy kutatási-fejlesztési
intézményében, valamint az 5825/2016 sz. Tanügyminiszteri rendeletben feltüntetett rangos
egyetemek listájában felsorolt egyetemeken szerzett doktori oklevelét és tudományos címét ismeri el,
az érintett személy kérésére.
2. cikkely: A doktori oklevelek és tudományos címek elismerésének lebonyolítására a Vezetőtanács
állandó bizottságot nevesít. A bizottság tagjai: a rektor által megbízott rektorhelyettes, az egyetemi
főtitkár, az egyetem jogtanácsosa, a Szenátus Oktatási Bizottságának és/vagy Tudományos
Bizottságának képviselője. A bizottságot a rektor nevezi ki.
3. cikkely: A doktori oklevél és tudományos cím elismerése rektori rendelettel történik, az iktatás
időpontjától számított 30 napon belül, az oklevél elismerési bizottság véleményezése alapján.
4. cikkely: Az elismerési eljárás beindítása érdekében az érintett személy kérvényt nyújt be az Egyetem
Rektori Hivatalába, amelynek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1

az Európai Unió, az Európai Gazdasági Közösség és Svájc

 Kérvény formanyomtatvány (1. melléklet szerint)
 A doktori oklevél eredeti példánya és fénymásolata,
 A személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya fénymásolata,
 A névváltoztatási bizonylat (esetenként) fénymásolata és hitelesített fordítása,
 A doktori tézis kivonata magyar vagy angol nyelven.
5. cikkely: Amennyiben a fenti okiratok valamelyike már benyújtásra került az oktatói állásra való
alkalmazás vagy a oktatói fokozat elismerése kapcsán, nem szükséges még egyszer benyújtani.
6. cikkely: A Rektori Hivatalba benyújtott kérvény iktatásra kerül. Az iktatást követően az arra
felhatalmazott személy a doktori oklevél fénymásolatát a hatályos rendelkezéseknek2 megfelelően
érvényesíti. Az iktatásról a kérvényezőt saját kérésre értesítik.
7. cikkely: A Rektori Hivatal az iktatást követő 2 munkanapon belül továbbítja az elismerési bizottság
tagjainak a kérést.
8. cikkely: A doktori oklevél és tudományos cím elismerésének véleményezése bizottsági ülés
(személyes jelenléttel vagy videókonferencia) keretében történik, a következő szempontok szerint:
 Az oklevelet kiadó intézmény azonosítása. Amennyiben az oklevelet kibocsátó
intézmény nem tartozik egyértelműen az Európai Unió, az Európai Gazdasági
Közösség valamint Svájc valamely akkreditált felsőoktatási vagy kutatási-fejlesztési
intézményei közé, vagy nem szerepel az 5825/2016 sz. Tanügyminiszteri rendeletben
feltüntetett rangos egyetemek listájában, az elismerési folyamat lezárul, és a
kérvényezőt írásbeli értesítésben a CNRED3 felé irányítják.
 A diploma formai hitelességének felmérése. Amennyiben kétely merül fel az oklevél
hitelessége tekintetében, az elismerési folyamat lezárul, és a kérvényezőt írásbeli
értesítésben a CNRED felé irányítják.
 A doktori cím tudományterületének azonosítása és a romániai jegyzéknek megfelelő
egyenértékesítése. Szükség esetén valamely tudományterület egyenértékesítésére a
bizottság felkérheti véleményezésre a Szenátus Oktatási, illetve Tudományos
Bizottságának tagjait, illetve az Egyetem más, adott szakterületen elismert
szakemberét. Amennyiben a doktori dolgozat összefoglalójából nem derül ki
egyértelműen a tudományterület, a bizottság bekérheti a doktori tézist. Ez esetben a
döntést a tézis beérkezését követően hozza meg a Bizottság.
 A doktori cím elismerése és a tudományterület meghatározása a Bizottság tagjainak
egyhangú határozata által történik. Amennyiben a Bizottság valamely oklevél
elismeréséről nem tud egyöntetű döntést hozni, az eltérő álláspontokat írásban kell
megindokolnia.
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 A bizottsági ülésről és az oklevél elismeréséről vagy az elismerés elutasításáról szóló
határozatról jegyzőkönyv készül, amelyet minden bizottsági tag aláír.
9. cikkely: A jegyzőkönyvben foglaltak alapján, a doktori oklevél és tudományos fokozat elismerésére
vonatkozó bizottsági határozat nyomán a rektor elrendeli az elismerési bizonylat (atestat de
recunoaştere) kiállítását. Az elismerési bizonylat két egyenértékű példányban kerül kiállításra a 2.
melléklet szerinti formanyomtatványnak megfelelően, amelyet a rektor aláírásával lát el. A kibocsátott
bizonylatok gyűjtőszámon kerülnek iktatásra a Rektori Hivatalban, egy példányt az oklevél
tulajdonosa kézhez kap, egyet pedig a Rektori Hivatal archivál az oktató személyi dossziéjában.
10. cikkely: Ha a Bizottság úgy dönt, hogy nem tudja elismerni a doktori oklevelet és tudományos címet,
a kérvényezőt írásban értesíti erről a Rektori Hivatal.
11. cikkely. A kérelmezőnek jogában áll a határozat átvételét követő 5 munkanapon belül
megfellebbeznie a bizottsági döntést a tudományterületi besorolásra vonatkozóan, melynek
megoldására a rektor független szakértőket kér fel, akik a benyújtott doktori dolgozat alapján
újraértékelik a tudományterületi besorolást.
12. cikkely: A fellebbezésre a fellebbezés iktatását követő 14 napon belül kell választ adni, és írásban
közölni az érintettel.
13. cikkely: Az egyetem főtitkára minden negyedév végén kimutatást készít az intézménybe beadott
kérvényekről és azok megoldásáról, a 3. melléklet/vagy a CNRED által igényelt minta alapján,
amelyet rektori aláírással ellátva továbbít a CNRED-nek, és amelynek másodpéldánya archiválásra
kerül.
14. cikkely: Jelen eljárási rend a szenátusi elfogadását követően lép hatályba.

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár,
a Szenátus elnöke

Láttamozta,
Zsigmond Erika ügyvéd, jogtanácsos

1. Melléklet

Kérvény minta
Model cerere

A kérvény címzettje: Dr. Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora
D-lui rector prof. univ. dr. Dávid László

A kérvény tárgya: Doktori oklevél elismerése a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében
Cerere privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe

Alulírott (családnév és keresztnév)…….., ………………. állampolgár, állandó lakcím……………..………,
, cetăţean

Subsemnatul/a,

domiciliul stabil

útlevél/személyi igazolvány szám…………………., kérem, hogy a törvényes előírásoknak megfelelően
nr. paşaport/carte de identitate

, în conformitate cu legislaţia în vigoare rog

ismerjék el a …………………………………………………. keretében szerzett doktori oklevelemet címemet,
recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în cadrul ……………………………………………………….

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen való főállású/társult oktatói alkalmazásom céljából.
în vederea angajării mele în calitate de cadru didactic titular/asociat la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca.

Kérelmemhez mellékelt iratok:
Documentele anexate cererii:

 A személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolata,
Copia cărţii de identitate sau a paşaportului



Névváltoztatást igazoló okmányok hiteles másolata,
Acte privind schimbarea numelui în copie legalizată,

 A doktori oklevél eredeti példánya és fénymásolata,
Diploma de doctor în original şi copie xerox

 A doktori tézis kivonatát magyar / angol nyelven
Rezumatul tezei de doctorat în limba maghiară/engleză

Elérhetőségeim: e-mail………………, telefon…………………,
Date de contact: email

, telefon

Lakcím……………………………. és postai kód…………………
Adresa

cod poştal

Tisztelettel,
Cu stimă,

Aláírás (semnătura)
Kelt. …………….., 20.., hó. …-án.
Locul şi data

ATESTAT DE RECUNOAŞTERE

Se atestă că diploma de doctor seria ……. nr……………, eliberată
doamnei/domnului…………. ………………………………….. de către
…………………………………………… din………………., la data de
………………, prin care i s-a conferit titlul de doctor, se recunoaşte ca diplomă de
doctor şi titlu de doctor în domeniul ……………………….
Titularul/Titulara acestui atestat beneficiază în cadrul Universităţii Sapientia din ClujNapoca de toate drepturile conferite absolvenţilor instituţiilor acreditate de învăţământ
superior din România.

Rector,
Prof. dr. DÁVID László

L.S.
Nr. ……../ …………………..

(data eliberării)
Semnătura titularului
……………………………………..

