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határozat – 3. melléklet

A SAPIENTIA EMTE DÉKÁNVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

1. Jelen szabályzat tárgyát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánválasztási
rendje képezi.
2. A szabályzat jogi hátterét a 2011. évi 1. számú tanügyi törvény 207. szakasza 5.
bekezdésének b) pontja, az Egyetem Chartája, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és
Sportminisztérium (MECST) 3276/2012.02.16. számú végrehajtási rendelkezése, valamint a
Sapientia EMTE monitorizálásáról szóló 4616/2012 sz. miniszteri rendelet képezi.
3. Dékáni tisztségre pályázónak az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
– más felsıoktatási intézményben nem tölt be vezetıi beosztást;
– tudományos doktori fokozattal rendelkezik;
– egyetemi professzor vagy docens, illetve rendkívüli esetben adjunktus;
– a megpályázott beosztás szintjének megfelelı oktatói-, kutatói és vezetıi tapasztalattal bír;
– ismeri a felsıoktatást szabályozó jogszabályokat, az Egyetem Chartáját és szabályzatait, és
tájékozott az oktatás és kutatás finanszírozási lehetıségeinek kérdésében;
– kiváló kommunikációs készséggel bír, és kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai
kapcsolatokkal rendelkezik;
– az akadémiai közösség köztiszteletnek örvendı tagja;
– nem lát el olyan feladatot, melynek gyakorlása során ellentétbe kerülhet az Egyetem
érdekeivel,
–

rendelkezik

a

Sapientia

Alapítvány

Kuratóriumának

írásban

megfogalmazott

támogatásával.
4. Jelen szabályzat közzétételétıl számított tíz napon belül, a dékáni tisztséget megpályázó
jelöltek a kar székhelyén leadják pályázatukat. A pályamunkáknak tartalmazniuk kell:
a) egy, a kar négy éves tevékenységére és vezetésére vonatkozó menedzseri tervet;
b) a pályázó szakmai önéletrajzát;
c) a 2008. évi 293. sz. törvényben elıírt hitelesített nyilatkozatot;
d) a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának támogató ajánlását.
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A tíz napos határidı lejárta után a pályázatokat kifüggesztik a karokon, és közzéteszik az
Egyetem honlapján.
5. A jelöltek a dékáni pályázatok közzétételét követı öt napon belül – a Kari Tanács
rendkívüli ülésén – be kell mutatniuk menedzseri tervüket. A bemutatásban bele kell foglalniuk a
kar fejlesztési stratégiájára vonatkozó egyéni javaslataikat, valamint az ezek megvalósítására
irányuló jövıbeli intézkedéseiket. A pályázatok közzétételét követı öt napon belül a Kari Tanács
a jelölteket meghallgatja és titkos szavazással dönt a jelölések elfogadásáról. A Kari Tanács
akkor határozatképes, hogyha a szavazati joggal rendelkezık részvételi aránya több mint 2/3. Az
ülésvezetı javaslatára, a szavazatszámláló bizottság összeállítja a jelöltek jegyzékét, és elkészíti
a szavazólapokat. Kiosztják a szavazólapokat, és sor kerül a szavazásra oly módon, hogy minden
szavazati joggal rendelkezı Kari Tanács tag akár több jelöltre is érvényesen leadhatja a
szavazatát. A bizottság összeszámolja a szavazatokat. Azon jelöltek kerülnek elfogadásra, akik
megkapták a jelenlévık egyszerő többségének támogató szavazatát, az elért szavazatok
számának csökkenı sorrendjében rangsorolva ıket. A Kari Tanácsnak legkevesebb két pályázó
jelölését kell elfogadnia.
6. A kari tanácsi ülés lebonyolításáról jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia
kell a Kari Tanács szavazati joggal rendelkezı tagjainak és a jelenlévı tagoknak jegyzékét,
valamint a dékáni tisztségre pályázók névsorát, a szavazás menetének leírását, az elfogadott
jelöltek nevét, valamint az összegyőjtött szavazatok számát. A jegyzıkönyvet az ülésvezetı, a
jegyzıkönyvvezetı és a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják, és nyilatkoznak arról, hogy a
szavazás szabályszerően, a törvényes elıírások szerint zajlott.
7. A Kari Tanács a dékánok személyére irányuló javaslatait a Szenátus elé terjeszti. A kari
tanácsok szintjén lebonyolított jelölési folyamatok törvényességét és szabályosságát a Szenátus
hagyja jóvá. A Szenátus ebben a kérdésben egyénenként, titkos szavazással dönt. Amennyiben
két forduló után sem sikerül legalább két pályázó jelölését elfogadni, a rektor, a Sapientia
Alapítvány Kuratóriumának elızetes támogatását kikérve, a kar fıállású oktatói és/vagy kutatói
sorából egy éves megbízással kijelöl egy megbízott dékánt.
8. A rektor a dékáni tisztséget megpályázó jelöltek meghallgatására bizottságot hoz létre. A
bizottság tagjai:
- a Sapientia EMTE rektora;
- a Sapientia EMTE Szenátusának elnöke;
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- az egyetem rektora által kinevezett további három személy, minden egyetemi helyszín
képviselıjeként.
9. A meghallgatás két részbıl áll. Az elsı részben a pályázó részletesen bemutatja vezetıi
programját, különös tekintettel a mandátuma idejére érvényes, közvetlen fejlesztési stratégiában
foglalt célkitőzések megvalósítására vonatkozó lépés-szándékait, valamint eddig elért fontosabb
szakmai és szervezési eredményeit. A második részben a jelöltnek a bizottság által feltett
kötelezı kérdéssorozatra kell válaszolnia.
10. A kari tanácsok által jelölt pályázók közül a rektor kiválasztja a karok dékánjait és
elfogadásra a Szenátus elé terjeszti.
11. A dékánok kijelölik a dékánhelyetteseket, a rektorral való elızetes egyeztetés alapján,
majd kérik a Kari Tanácstól az elfogadásukat. Amennyiben a dékánhelyettesi tisztséget senki
sem vállalja föl, a Kari Tanács megbízott dékánhelyettest jelöl egy éves idıszakra.
A dékán megállapítja és leosztja a Kari Tanács által elızetesen jóváhagyott feladatköröket a
dékánhelyettesek között.
12. Amennyiben a dékánok kinevezésüket megelızıen más vezetıi tisztséget is betöltöttek,
a kinevezésüket követı 10 napon belül, nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik tisztségüknek
kívánnak eleget tenni. A betöltetlenül maradt tisztségekre egy héten belül új választást kell kiírni.

Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár
a Szenátus elnöke

Ellenjegyzi:
Zsigmond Erika, jogtanácsos
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