1216/2012.06.29. szenátusi
határozat – 1. melléklet
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem választási eljárásának ütemezése

Feladat

Dátum vagy
határidő

Szabályzat elfogadása

június 29.

A Kari tanácsi képviselet leosztása tanszékekre

június 29.

A választók listájának rektori hivatal (oktatók) és a dékáni
hivatalok (hallgatók) általi elkészítése

szeptember 1,
október 2

A tanszék szintű választások kitűzése

szeptember 1-ig

A tanszékvezetői tisztségre pályázók pályázatainak elkészítése
és leadása a tanszéki titkárságra és a Dékáni hivatalba

szeptember 4-ig

A kari tanácsi tagságra pályázók pályázatainak leadása a karra

szeptember 4-ig

A pályázatok kifüggesztése a hirdetőtáblára és a honlapokra

szeptember 4

A dékáni hivatal tanszéki választási felügyelőinek kinevezése

szeptember 17-ig

A tanszéki választások lebonyolítása I. Szakasz

szeptember 19-ig

A tanszéki választások lebonyolítása II. Szakasz

szeptember 26-ig

A tanszéki választási jegyzőkönyvek elkészítése és leadása a
dékáni hivatalokba
A szenátusi képviselet megválasztása kar szintjén: kari
bizottság kinevezése

Megjegyzések

14 nappal a tanszéki
választások dátuma előtt
14 nappal a tanszéki
választások dátuma előtt

legtöbb 7 nappal az első
választás dátumát követően

szeptember 27-ig
szeptemberi kari
tanácsi ülés

A szenátori tisztségre pályázók pályázatainak elkészítése és
leadása a dékáni hivatalba

szeptember 24-ig

A pályázatok kifüggesztése a hirdetőtáblára és a honlapokra

szeptember 24-ig

A szenátusi képviselők megválasztása I. Szakasz

október 8-ig

A szenátusi képviselők megválasztása II. Szakasz

október 15-ig

A hallgatói választások lebonyolítása: a hallgatói választási
bizottság kinevezése a kari tanács által, és a választást
megfigyelő kari tanács tag nevesítése.

október 5-ig

A hallgatói választások lebonyolítása I. Szakasz

október 8-ig

A hallgatói választások lebonyolítása II. Szakasz

október 15-ig

14 nappal a kari választások
dátuma előtt, hallgatók
esetében is

A hallgatói választások jegyzőkönyvének elkészítése és leadása
október 16
a dékáni hivatalba
A választásokról készített dékáni beszámoló elküldése a kari
október 16
tanácsi tagoknak.
A karon szervezett választások kari tanácsi szintű jóváhagyása

október 17

A kari szintű választások validálása szenátusi szinten

október 19.

Az új Szenátus összehívása

október 26.

A szenátus elnöki tisztségére pályázó szenátorok pályázatának
elkészítése és leadása a Rektori hivatalba

október 22-ig

legtöbb 7 nappal a szenátusi
validálást követően
3 munkanappal a validálást
követően
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A Szenátus elnökének megválasztása

október 26.

Az Egyetemi választási bizottság és a helyszíni bizottságok
kinevezése

október 26.

A dékán választási feltételeket elkészítő bizottság kinevezése

október 26.

A rektorválasztás beütemezése és közlése

október 26.

A választási bizottságok első ülése és elnök meg titkár
október 30-ig
nevesítése
A rektori pályázatok elkészítése és leadása az egyetemi választó
november 2-ig
bizottságnak
A pályázatok kifüggesztése és közzététele a honlapon

november 3.

A választói listák (főállású oktatók+hallgatók képviselői)
elkészítése és helyszíni hirdetőtáblákon való kifüggesztése

november 5.

A rektorválasztás lebonyolítása

november 16.

A helyszíni eredmények összesítése és leadása az egyetemi
bizottságnak

november 17.

Az eredmények összesítése és kihirdetése

november 17.

A második forduló megszervezése és lebonyolítása (szükség
esetén)

november 20. és
november 21.

A rektor minisztériumi jóváhagyásának megszerzése.

november 23.

A dékánválasztás megszervezése: a módszertan elfogadása a
Szenátusban

novemberi
szenátusi ülés

A dékáni pályázatok leadása a dékáni hivatalokba
A pályázatok kifüggesztése
A pályázati vita a kari tanácsokban, a jelöltek elfogadása
A dékánok rektor általi nevesítése és szenátusi elfogadása
A rektorhelyettesek nevesítése és szenátusi elfogadása

7 nappal az első választás
dátumát követően
legtöbb 7 nappal a rektor
minisztériumi validálását
követően

szabályzat
elfogadását követő
4. nap
szabályzat
elfogadását követő
3. nap
pályázatok
benyújtását követő
3. nap
Rektor kinevezését
követő 14. nap
Rektor kinevezését
követő 14. nap

A VT nevesítése a Kuratórium által

December 31-ig

A megüresedett helyek pótlása

Rektor kinevezését
követő 15. naptól
december 31-ig
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