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1873. határozat 
A Szenátus, a kinevezett bizottságok jelentései nyomán és a kari tanácsok ajánlásával, titkos, egyenkénti 
szavazással, a jelenlévők szavazatának többségével elfogadja a 2015/2016-as tanév II. félévében kiírt oktatói 
állások versenyvizsgáinak eredményét, és megállapítja azok lebonyolításának törvényességét, valamint 
jóváhagyja a bizottságok által javasolt pályázók alkalmazását a megpályázott oktatói állásba a 2016/2017 tanév 
első félévétől kezdődően: 
 

Állás Pozíció Tantárgy Családnév 
Keresztné

v Ertekeles 

Szavazat 

Ige
n Nem 

Tartóz
kodik 

Kolozsvári Kar 

Európai Tanulmányok Tanszék 

Docens 5 

Európa története, 
Képzőművészet 
története, Európa-
koncepciók, 
Kultúrtörténet I-II. Lupescu Radu   12 0 0 

Jogtudományi Tanszék 

Professzor 1 

Polgárjog V. 
Kötelmek, 
Kereskedelmi jog I., 
Nemzetközi 
kereskedelmi jog, 
Jogi kultúrtörténet  Veress Emőd   12 0 0 

Adjunktus 11 

Büntető jog III. 
Különös rész 1., 
Büntető jog VI. 
Különös rész 2., 
Büntető jog II. 
Általános rész 2., 
Kriminológia, 
Sportjog Kádár Hunor 189.5 12 0 0 

Marosvásárhelyi Kar 

Matematika és Informatika Tanszék 

Docens 6 

Mobileszközök 
programozása, 
Alkalmazásfejlesztés 
mobileszközökre, 
Távközlési 
szoftvertervezés Antal Margit   12 0 0 
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Kertészeti Tanszék 

Adjunktus 13 

Kertészeti 
növénytan I, 
Növénytan I, 
Növényélettan Bartha Csaba 197.25 12 0 0 

 
1874.határozat 
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus egyhangúlag elhatározza, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Bocskai István-díját Dr. Sándorné Kriszt Éva professzor asszonynak, a Budapesti 
Gazdasági Egyetem volt rektorának adományozza, egyetemünk szakmai fejlesztése érdekében és az 
intézményi kapcsolatok bővítésében nyújtott jelentős támogatásának elismeréseként. 
 
1875.határozat 
A Vezetőtanács javaslatára a Szenátus egyhangúlag elhatározza, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Bocskai István-díját Dr. Rostoványi Zsolt professzor úrnak, a Budapesti Corvinus 
Egyetem volt rektorának adományozza, az egyetemünk fejlesztése érdekében nyújtott sokrétű szakmai 
támogatásáért, valamint társult oktatóként végzett értékes munkájáért. 
 
1876. határozat 
A Csíkszeredai Kar előterjesztése alapján a Szenátus elhatározza, hogy nyugdíjba vonulása alkalmával jelentős 
szakmai munkássága elismeréseként professor emeritus címet adományoz dr. Bíró Béla professzor úrnak. 
 
1877. határozat 
A Csíkszeredai Kar előterjesztése alapján a Szenátus elhatározza, hogy nyugdíjba vonulása alkalmával az 
egyetem kutatási tevékenységének fejlesztésében végzett munkája elismeréseként professor emeritus címet 
adományoz dr. Lányi Szabolcs professzor úrnak. 
 
1878. határozat 
A Csíkszeredai Kar javaslatára a Szenátus egyhangú szavazattal elhatározza, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kiváló oktatója címet a 2016. évben Dr. Pieldner Judit adjunktus asszonynak ítéli, 
oktatói tevékenységének kiemelkedő hallgatói értékelése, számottevő tudományos munkássága, valamint a 
régióban végzett tudománynépszerűsítő tevékenységének elismeréseként. 
 
1879. határozat 
A marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar kari tanácsának javaslatára a Szenátus a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli professzora címet Dr. Csörnyei Zoltán úrnak az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem nyugalmazott docensének adományozza, egyetemünk keretében végzett 
magas színvonalú társult oktatói tevékenysége, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel való szakmai 
kapcsolatok építésében való jelentős hozzájárulása elismeréseként. 
 
1880. határozat 
A Jogtudományi Tanszék előterjesztésére, a kolozsvári Kari Tanács egyhangú jóváhagyása nyomán, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem által adományozható díjakról szóló szabályzat negyedik része alapján a 

Szenátus a Doctor Honoris Causa kitüntető címet dr. Vékás Lajos Széchenyi-díjas professzor úrnak, a 

Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának ítéli, a jogtudományok területén végzett kiemelkedő 

tudományos tevékenysége, egyetemünkkel fenntartott valós és tartalmas kapcsolatai, és nemzetközi 

elismertsége értékeléseként. 

 

1881. határozat 
Az Ösztöndíjbizottság előterjesztése alapján a Szenátus jóváhagyja az Ösztöndíjszabályzat módosítását a 
2016/2017 tanévtől kezdődően (1. melléklet). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
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1882. határozat 
Az Oktatási Bizottság előterjesztése alapján a Szenátus jóváhagyja a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 
módosítását a 2016/2017 tanévtől kezdődően (2. melléklet). 
 
1883. határozat 
A karok javaslatai alapján a Szenátus jóváhagyja az álláskeretek tervezése alapján álló csoportbeosztásokat (3.a-c 
melléklet). 
 
1884. határozat 
A Szenátus elfogadja a Tanárképző Intézet 2015/2016 tanévre vonatkozó éves jelentését (4. melléklet). 
 
1885. határozat 
A Szenátus elhatározza, hogy az Ösztöndíjszabályzat I. 5. pontjánál meghatározott, a rendes ösztöndíjkeret 
megállapításához használatos hallgatói ösztöndíj normatíva értéke a 2016/2017-es tanévben 165 lej. A 
szabályzatnak megfelelően, a tervezett ösztöndíjkeret karonként az előrelátható hallgatói létszám egyharmada és 
a hallgatói normatíva szorzatával egyenlő.  
Az egyes hallgatói ösztöndíjtípusok összege a 2016/2017-es tanévben: 
–érdemösztöndíj 300 lej, 
–tanulmányi ösztöndíj 220 lej, 
–szociális ösztöndíj 120-150-180 lej. 

 
1886. határozat 
A benyújtott önértékelési dokumentáció és a Kutatásszervezési Osztály véleményezése alapján a Szenátus 
jóváhagyja a csíkszeredai Élelmiszer-tudományi Tanszék keretében működő (a BIBIRC központból kivált) 
Élelmiszer-tudományi Kutatóközpont belső akkreditációját (5. melléklet).  
 
1887. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a gépészmérnöki szak belső felmérő bizottságát: 
Dr. Szép Sándor egyetemi tanár (elnök) 
Dr. Imre Attila docens 
Dr. Domokos József adjunktus 
 
1888. határozat 
A Szenátus elfogadja a Hallgatói Kódexben foglalt előírások betartására vonatkozó hallgatói értékelést (6. 
melléklet). 
 
 

Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár     Hauer Melinda 
elnök            főtitkár 

 


