
 
 

 

A Nemzetközi kapcsolatok és Közösségi programok irodájának (NKI) szervezési és 

működési szabályzata  
 

 

I. fejezet – Általános rendelkezések 

 

1.§. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Nemzetközi kapcsolatok és Közösségi 

programok irodáját (NKI), a törvényes előírásoknak
1
 megfelelően, az Egyetem Szenátusa létesítette. 

 

2.§. Jelen szabályzat az NKI szervezési és működési előírásait tartalmazza. 

 

3.§. Az NKI a tevékenységét a törvényes előírásoknak, az Egyetem Chartájának, az EMTE Belső működési 

rendszabályának és a jelen szabályzatnak megfelelően folytatja. 

 

 

II. fejezet – Küldetése, szervezése és működése 

 

4.§. Az NKI alapvető küldetése, hogy biztosítsa az EMTE bel-és külföldi egyetemekkel, 

kutatóközpontokkal, kulturális és szociális intézményekkel létesített akadémiai együttműködéseinek 

lebonyolítását és továbbfejlessze azokat; hogy elősegítse az Egyetemnek az Európai Közösség 

együttműködési programjaiba (Közösségi programok) való bekapcsolódását, és ellássa a kapcsolódó 

ügyviteli feladatokat. 

 

5.§. Az NKI a Rektori Hivatal keretében működik. Álláskeretét, az ellátott feladatok függvényében, a 

Szenátus hagyja jóvá. 

 

6.§. Az NKI kapcsolatrendszere az intézményen belül: 

a) alárendeltség – az NKI a nemzetközi rektorhelyettes alárendeltségébe tartozik; 

b) szakmailag – az NKI az egyetemi főtitkár irányítása alá tartozik; 

c) együttműködés – az NKI együttműködik az Egyetem szervezeti egységeivel (karok és hivatalok). 

 

III. fejezet – Feladatai és tevékenysége 

 

7.§.  Az NKI-nak, tevékenységi területeinek megfelelően, a következő főbb feladatai vannak: 

a) kivitelezi az EMTÉ-nek a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégiáját; 

b) elősegíti az Egyetem európai szintű programokban való aktív részvételét; 
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c) támogatja az Egyetem aktív részvételét olyan nemzetközi szervezetek programjában és 

tevékenységében, melyeknek az EMTE tagja; 

d) irányítja az egész életen át tartó tanulási programokat (Lifelong Learning Programme - LLP) 

2007-2013, megszervezi a mobilitási programokban való résztvevők kiválasztását, valamint 

megszervezi az európai uniós forrásokkal való gazdálkodást, és nyomon követi az EMTÉ-nek 

az LLP-Erasmus és CEEPUS szektoriális programokban való részvételét; 

e) tájékoztatja az egyetemi közösséget az LLP és egyéb közösségi oktatási programokban való 

részvételi lehetőségekről, mobilitásokról, tanulmányi ösztöndíjakról; a mobilitási ösztöndíjak 

kedvezményezetteit és a pályázókat tanáccsal és útbaigazítással látja el; 

f) nyilvántartja és kezeli az Egyetem által irányított nemzetközi programok és projektek adatait, 

valamint azokét, amelyekben az Egyetem partnerként szerepel; 

g) megszervezi az Egyetem képviseletét a belföldi és nemzetközi társszervezetekkel, az oktatási 

és szakmai továbbképző közösségi programokat felügyelő nemzeti ügynökséggel (Agenţia 

Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - 

A.N.P.C.D.E.F.P.), az Európai Bizottsággal és egyéb olyan szervezetekkel való 

kapcsolatában, melyekhez az Egyetem csatlakozott; 

h) munkatársai szemináriumokon, konferenciákon és egyéb, az NKI sajátos tevékenységi 

területével összefüggő tájékoztatásokon és képzéseken vesznek részt; 

i) nyilvántartásba veszi és nyomon követi, megőrzi és levéltárba helyezi a közösségi 

programokkal és az Egyetem nemzetközi tevékenységével és együttműködéseivel összefüggő 

információkat és dokumentumokat; 

j) teljesíti az Egyetemnek együttműködési programjaival kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettségeit a Tanügyminisztérium és egyéb jogosult szervezet részére; 

k) rendszeresen kommunikál a partner egyetemek hasonló beosztásban dolgozó munkatársaival, 

a kapcsolatok állandó fenntartása és fejlesztése érdekében; 

l) együttműködik külföldi hallgatók toborozásában, és a megfelelő karokhoz és tanszékekhez 

irányítja őket; 

m) figyeli és összegyűjti a nemzetközi tevékenységek esemény naptárát és pályázási lehetőségeit 

és információval szolgál ezeket illetően; 

n) támogatja az Egyetem nemzetközi rendezvényeinek megszervezését. 

 

IV: fejezet – Végső rendelkezések 

 

8.§. Az NKI munkatársainak feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

9.§. Jelen szabályzatot a Szenátus módosíthatja. 

 

10.§. Jelen szabályzatot a Sapientia EMTE Szenátusa a 2013. január 25-i ülésén fogadta el, és az elfogadás 

időpontjától hatályos. 

 

 

       Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár 

Szenátus elnök 

 

Ellenjegyezte, 

Zsigmond Erika, jogtanácsos 


