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SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM2 

 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 2017. évre tervezett 

tevékenységeit a Kuratórium által elfogadott Fejlesztési alapelvek és az EMTE 2017. évi 
Operatív terve tartalmazza, amelynek megvalósítását a Szenátus 2018. február 12-i ülésén 
elemezte. Ez a periódus a 2016-os választások utáni, és az új EMTE vezetés első elemzett 
időszaka. 
A FŐ CÉLKITŰZÉSEK:   

- alapképzési szakok akkreditálása: akkreditációt szerzett a turisztikai mérnök-
menedzser szak, a jog szak megkapta az ideiglenes működési engedélyének 
meghosszabbítását és a minősítés módosítását.  

- alapképzési szakok újraakkreditálása: a kertészmérnöki, a nemzetközi 
kapcsolatok és európai tanulmányok, valamint a marosvásárhelyi kommunikáció és PR 
szakok időszakos külső minőségi felmérése és az ARACIS jóváhagyása megtörtént. A 
közegészségügyi szolgáltatások és politikák szak 1 év utáni ellenőrzésére is sor került , az 
ARACIS döntés folyamatban van.  

- új alapképzési szakok indítása: az építőmérnöki szak ideiglenes működési 
engedélyezéshez szükséges önfelmérési dokumentáció benyújtásra került az ARACIS-hoz. 
Az erdészmérnöki szak előkészítése késéssel történik, az önfelmérési dokumentáció 
előkészítése egyeztetése folyik a Soproni Egyetemmel. 

- mesteri képzések – fordító és tolmács, fenntartható biotechnológiák, kommunikáció 
és PR, fejlett mechatronikai rendszerek, számítógépes irányítási rendszerek, 
szoftverfejlesztés, növényorvos –, valamint a tanárképzési program újraakkreditálásának 
előkészítése – folyamatban van. 

- az új ARACIS minőségi elvárások bevezetése során felmerült szakmai problémák 
megoldása (tantervek átalakítása, szabályzatok aktualizálása): megvalósítása folyamatos 

- nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: Makovecz, Erasmus+ Program működtetése, 
intézményközi együttműködési szerződések megkötése: megvalósítása folyamatos 

- az EMTE Tanárképző Intézetének működtetése, az alapképzéssel, illetve 
mesterképzéssel párhuzamos programok mellett egyetem utáni önköltséges képzések 
megszervezése, igény szerint: megvalósítása folyamatos 

- kutatási tevékenység fejlesztése, az új kutatási honlap létrehozása, az egyetem 
tudományos tevékenységére vonatkozó láthatósági mutatók javítása: megvalósítása 
folyamatos 

- a marosvásárhelyi bentlakás és oktatási épület manzárdozása, a C épület 
(oktatási felület és egyetemi kápolna) felépítése: megvalósult 

- marosvásárhelyi laboratóriumi csarnok létrehozása: megvalósulása folyamatban 
- marosvásárhelyi sporttelep fejlesztése: megvalósult 
- a Hollanda Alapítvánnyal közösen létrehozandó kutató-szolgáltató központ 

felépítése: előkészítő tevékenységek folyamatban vannak, a projekt megvalósítása 
halasztódik. 

- csíkszeredai épület átalakításának folytatása – II. beruházási fázis (hőszigetelés, 
termopan ablakok, bejárat áthelyezése, épület külső felújítása, 0, I és félemeleti belső 
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átépítés): a kivitelezési pályázat lebonyolításra került, a szerződéskötés az építkezési 
engedéllyel kapcsolatos bonyodalmak miatt késlekedik. 

- eszközpark felújítása, bővítése a karokon: megvalósult 
 

SZAKOK, HALLGATÓI LÉTSZÁMOK 
A 2017/2018-ös tanévben a Kolozsváron, Marosvásárhelyen/Sepsiszentgyörgyön és 

Csíkszeredában működő három kar keretében 30 alapképzési szak működik (ebből 24 
akkreditált), illetve 12 mesterszak, az intézmény 2329 (ebből 1994 alapképzésen, 335 
mesterképzésen) hallgató képzését biztosítja, ami enyhe (+4%) növekedést jelent az előző 
tanévhez viszonyítva. 

Kar, 
helyszín 

Szak 
Szakin-

dítás éve 

Hallgatói 
létszám 
2015/ 
2016 

Hallgatói 
létszám 
2016/ 
2017 

Hallgatói 
létszám 
2017/ 
2018 

Csíkszeredai 
Kar 

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság (A) 2001 48 41 36 

Könyvelés és gazdálkodási informatika 
(A) 

2001 74 75 90 

Általános közgazdaság (A) 2002 52 50 45 

Gazdasági informatika 2013 50 57 73 

Marketing (A) 2010 30 31 40 

Román nyelv és irodalom – Angol 
nyelv és irodalom (A) 

2001 45 49 43 

Világ- és összehasonlító irodalom – 
Angol nyelv és irodalom (A) 

2010 33 31 30 

Kommunikáció és PR (A) 2003 76 76 62 

Szociológia (A) 2001 29 23 27 

Humánerőforrások 2014 18 24 25 

Környezetmérnök (A) 2002 29 29 26 

Élelmiszeripari mérnök (A) 2002 65 65 73 

Génsebészet 2014 23 35 55 

Turisztikai mérnök-menedzser (A) 2010 31 34 39 

Fordító és tolmács mesterszak 2013 27 26 27 

Vezetés és szervezés mesterszak 2015 22 37 43 

Alkalmazott közgazdaságtan és 
pénzügy mesterszak 

2015 20 21 27 

Fenntartható biotechnológiák 
mesterszak 

2013 23 22 19 

Kommunikáció és közkapcsolatok 
mesterszak 

2013 86 85 96 

 Összesen Csíkszereda  795 820 876 

Marosvásár
helyi Kar 

Automatika és alkalmazott 
informatika (A) 

2001 94 86 79 

Informatika (A) 2001 114 139 170 

Mechatronika (A) 2001 101 107 124 

Számítástechnika (A) 2001 138 131 126 

Infokommunikációs hálózatok és 
rendszerek (távközlés) (A) 

2009 46 37 38 

Gépészmérnök (A) 2009 60 65 78 

Kommunikáció és közkapcsolatok (A) 2002 104 93 94 

Fordító – tolmács (A) 2008 100 116 119 

Közegészségügyi szolgáltatások és 
politikák (A) 

2010 98 69 71 

Kertészmérnök (A) 2002 122 112 90 

Tájépítészet 2012 78 76 72 

Agrármérnök (Sepsiszentgyörgy) 2015 30 44 50 
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Kar, 
helyszín 

Szak 
Szakin-

dítás éve 

Hallgatói 
létszám 
2015/ 
2016 

Hallgatói 
létszám 
2016/ 
2017 

Hallgatói 
létszám 
2017/ 
2018 

Szoftverfejlesztés mesterszak 2013 15 21 18 

Növényorvos mesterszak 2013 25 26 25 

Fejlett mechatronikai rendszerek 
mesterszak 

2013 11 7 11 

Számítógépes irányítási rendszerek 
mesterszak 

2013 20 16 18 

 Összesen MHK  1151 1145 1183 

 

Kolozsvári 
Kar 

Környezettudomány (A) 2002 34 30 30 

Fotóművészet, filmművészet, média 
(A) 

2003 73 70 74 

Nemzetközi kapcsolatok, európai 
tanulmányok (A) 

2005 52 42 39 

Jog  2010 89 86 76 

Diplomácia és interkulturális 
tanulmányok - mesterszak 

2014 17 17 18 

Filmtudomány mesterszak 2015 9 18 15 

Környezetvédelem és környezeti 
monitoring 

2016 - 11 18 

Összesen TMK  274 274 0 

Összesen 
EMTE 

  2225 2239 2329 

A 2017/2018-as tanév beiskolázási számait a Sapientia Alapítvány kuratóriuma 
hagyta jóvá. Ebben a tanévben az EMTE 1120 alapképzési helyet hirdetett meg – ebből 522 
tandíjmentes, 525 költség-hozzájárulásos, 73 teljes tandíjas –, valamint 318 mesterképzési 
helyet – 161 tandíjmentes, 157 tandíjas. A nyári és őszi felvételi vizsga nyomán az 
alapképzésen a meghirdetett tandíjmentes helyek 94,44%-ban, összességében pedig 
61,25%-ban teltek be, ami enyhe növekedést jelent a korábbi évhez képest. A mesteri 
szakoknál a tandíjmentes helyek 83,23%-ban, összességében pedig 53,14%-ban teltek be, 
ami kismértékű visszaesést jelent. 

2017 nyarán 29 alapképzési és 10 mesterszak hallgatói tettek záróvizsgát a 
Sapientia EMTE keretében. Az államvizsga eredmények továbbra is jók, mind az intézmény 
keretében, mind a partner egyetemeken vizsgázó hallgatók esetében (a 335 végzett 
mintegy 89%-a sikeresen államvizsgázott). A mesteri szakokon a 82 végzett közül 72, azaz 
88% védte meg sikeresen a mesteri disszertációt. 

Az elhelyezkedési mutatók átlagosan a korábbi évekhez hasonlóak, a szakmában 
való elhelyezkedés 47%, a továbbtanulási arány 35% körül mozog, a különböző szakok 
szintjén viszont nagy eltérések mutatkoznak. Kiemelkedően és tartósan jó az informatika, 
automatizálás, számítástechnika, gépészmérnök, infokommunikációs rendszerek 
(távközlés) szakok elhelyezkedési aránya (80% felett), más szakoknál viszont az egyes 
évfolyamok adatai között is nagy a szórás. 

Az EMTE-n alkalmazott ösztöndíjrendszer alapelvei változatlanok, amely szerint 
érdem, tanulmányi, szociális, valamint alkalmi ösztöndíjakra pályázhatnak a hallgatók. A 
2016/17-os tanévben 2008 ösztöndíjra jogosult hallgatóból 592 részesült támogatásban, 
összesen 674 ösztöndíjat ítélt meg az egyetem (a szociális ösztöndíj halmozható más 
ösztöndíjtípussal). A 2017/2018 tanévtől kezdődően jelentősen (20%-al) megemelkedett 
az ösztöndíjak összege (234 RON/hallgató ösztöndíj normatíva, 400/300/200 RON az 
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ösztöndíjtípusok havi összege), ennek ellenére a hallgatók a korábbi évekhez hasonló, 30% 
feletti arányban részesültek ösztöndíjban. Az egyetem (részben vagy teljesen) továbbra is 
térítette a végzett hallgatók nyelvvizsga-, illetve államvizsga költségeit. 

A hallgatóknak megfelelő körülmények között, jutányos áron biztosít 
szálláslehetőséget az egyetem a 280 helyes felújított csíkszeredai, valamint a 240 helyes 
marosvásárhelyi bentlakásban, ahol átadásra vár a manzárdban kialakított 40 férőhelyes új 
bentlakás rész. Kolozsváron a Diakónia Központban 38 helyes bérelt bentlakás, 
Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Református Egyetemi Kollégium és Szállóban összesen 21 
db. négy ágyas szoba áll a diákok rendelkezésére. 

 
OKTATÓI TESTÜLET 

A címzetes oktatói testület helyzete 2017/2018-ben valamelyest javult ugyan az 
előző évi jelentős visszaesést követően, de összességében továbbra sem felel meg az 
akkreditációs előírásoknak. 
A tanév első félévében 193 doktori címmel rendelkező főállású oktatója volt az 
egyetemnek, és az oktatói állások számának növekedése miatt viszont, tovább csökkent a 
betöltött oktatói állások aránya. Összességében számítva a tanév kezdetekor az oktatói 
állások 46,5%-a volt főállású oktatóval betöltve (az szakokon előírt 70%-hoz képest), ezek 
közül 34,7% rendelkezett professzori vagy docensi címmel. A tanév kezdetekor az 
oktatókra vonatkozó akkreditációs standardok csak 8 szak esetében teljesültek. A 
betöltetlen állások helyettesítését saját oktatók, illetve társult oktatók foglalkoztatásával 
biztosítja jelenleg az egyetem (kb. 120 személy), és 19 doktori cím nélküli tanársegédet, 
illetve 3 meghívott adjunktust alkalmaz határozott időre szóló munkaszerződéssel. 
Természetesen az ő esetükben a fokozatszerzés folyamatban van. 

 
Oktatói állások helyzete a 2017/2018 tanév I. félévében 

Helyszín 
Csíkszereda 

 
Marosvásárhely 

 
Kolozsvár 

 
Összesen 

 

Állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 

állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 

állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 

állás 
Fő-

állású 
Betöltetlen 

állás 
Összes 
állás* 

egyetemi tanár 8 6 14 9 8 17 4 0 4 21 14 35 

docens 18 12 30 18 19 37 9 5 14 46 36 82 

adjunktus 41 43 84 58 42 100 20 19 39 122 110 232 

tanársegéd 3 22 25 0 34 34 1 6 7 4 62 66 

 70 83 153 85 103 188 34 30 64 193 222 415 

* A Tanárképző Intézet állásait is tartalmazza 

A 2017/2018 tanév I. félévétől a meghirdetett oktatói állásokból 9 státust töltöttek 
be új főállású alkalmazottak, illetve 3 oktató lépett elő, a II. félévtől kezdődően pedig 2 új 
oktatót alkalmazott, illetve 1 oktatót léptetett elő az egyetem. A következő félévben is 
folytatódik az oktatói testület pótlása, további 10 oktatói állás meghirdetésével. 

Az adminisztratív személyzet (segédtanszemélyzet, gazdasági adminisztráció és 
kisegítő személyzet, beleértve a bentlakások és étkezdék személyzetét) létszáma 182. 

 
KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

A Sapientia EMTE a Webometrics egyetemi ranglistán továbbra is a 34. helyen van 
nyilvántartva a romániai egyetemek között, világviszonylatban az  5516-ik helyen, valamint 
Európában az 1521-ik helyen van rangsorolva.  
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 Az utóbbi két év tudományos kutatási eredményeit felölelő Egyetemi kutatási 
jelentés (2016 és 2017) adatai szerint az oktatók megvalósításait tükröző, jelentős 
nemzetközi adatbázisokban is jegyzett szakmai folyóiratokban publikált cikkek 
tekintetében némi visszaesés tapasztalható, ami valószínűleg az új KPIOR rendszer 
adatfeltöltésének hiányosságával magyarázható: az EMTE oktatói összesen 726 
tudományos publikációt tettek közzé, ezek közül 211 ISI vagy nemzetközi adatbázisban 
jegyzett cikk. A Sapientia EMTE főállású oktatói a vizsgált időszakban (2016–2017) 
mindösszesen 135 cikkel szerepelnek a Web of Science-en, a legrangosabbnak tartott, 
csak ISI besorolású tudományos folyóiratokat tartalmazó felületen. Az EMTE-n folyó 
kutatási tevékenység finanszírozása egyrészt az európai uniós, illetve a román kutatási 
szakhatóság által meghirdetett nagy volumenű projektekből történt: a 2016–2017-es 
időszakban a Sapientia EMTE főállású oktatói 57 különböző külső, más 
intézmények/szervezetek által finanszírozott kutatásban vettek/vesznek részt. 
Ebből 9 az egyetemi adminisztráció közvetítésével zajló nagy volumenű kutatási projekt, 
amelyekben a Sapientia EMTE része 2016-ra 1,060,423 lej, 2017-re pedig 720,002 lej. A 
2016-2017-es időszakban az oktatók további 48 egyéb külső kutatási projektben 
vettek/vesznek részt (kutatásvezetőként vagy csoporttagként), illetve részesülnek 
valamilyen kutatói ösztöndíjban. Ugyanebben az időszakban a Kutatási Programok 
Intézetének (KPI) finanszírozásával 20 EMTE-s kutatási projekt zajlott az Egyetemi 
Kutatási Program keretében, ezek összértéke 303.860 lej volt. A KPI 2017 végén hirdette 
meg a következő kutatási programját (2018-2019), ennek keretében jelenleg 17 csoportos 
kutatás zajlik az EMTE oktatóinak irányításával. 

A tanszékek és tanszékcsoportok keretében belső akkreditációval rendelkező 
kutatási központok működnek (16 központ). 

Az oktatók tudományos munkájának eredményessége a nemzetközi tudományos 
mezőnyben a különféle tudományos rendezvényeken és művészeti fesztiválokon való 
részvételek számában is megmutatkozik: 2017-re 374 tudományos rendezvényen, 8 
művészeti kiállításon és 1 nemzetközi filmfesztiválon való részvételre került sor, 
ebből 285 nemzetközi konferencián – előadással, poszterrel vagy művészeti alkotással. A 
Kutatási Programok Intézete továbbra is támogatja az oktatók nemzetközi konferenciákon 
való részvételét. A 2016–2017-es időszakban a KPI Tudományos Tanácsa 66 oktatónak 
ítélt meg ilyen célú támogatást, melyek összértéke 106,262 lej volt. 

2016–2017-ban 60 olyan tudományos rendezvényre került sor, amelyet az egyetem 
tanszékei a helyszíneken szerveztek, önálló szervezőként vagy más tudományos 
intézetekkel partnerségben.  

2017-ben elért jelentős eredményként értékelendő Ábrahám Beáta, Lányi 
Szabolcs, Mara Gyöngyvér, Máthé István, Oancea Florin, Raut Juliana, Sesan Tatiana 
Eugenia, Tulpină de Trichoderma harzianum și compoziție cu eliberare controlată care 
conține respectiva tulpină címen bejegyzett szabadalma (Románia, 2017/06/30).  

Az egyetem ebben az időszakban is nagy hangsúlyt fektetett az régióban betöltött 
kultúra- és tudományközvetítői szerepének növelésére. A csíkszeredai Ezüst akadémia 
minden várakozáson felüli sikert arató rendezvényei – Csíkszereda és Kézdivásárhely 
mellett – már Sepsiszentgyörgyön is több száz 50 év feletti érdeklődőhöz juttatják el a 
tudományt, közérthető módon, rangos előadóknak köszönhetően. Ugyanezt a célt 
szolgálják az immár hagyományossá vált kolozsvári Egyetemi esték, a csíkszeredai és 
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sepsiszentgyörgyi kávéházi előadások, vagy a középiskolai diákoknak szervezett, közismert 
szakmai versenyek (pld. Laborkukac, CSI, Gúzsba kötve táncolni stb.) 

A Sapientia EMTE Kiváló Oktatója Díjat 2017-ben dr. Csapó János professzor vehette 
kézhez. Magas magyar állami kitüntetésben részesült dr. Murádin János Kristóf adjunktus 
és dr. Kása Zoltán professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács dr. Tonk Márton 
professzort Arany-kitűző a tudományos diákköri tevékenység támogatásáért kitüntetésben 
részesítette, dr. Pethő Ágnes professzor asszony a Filmtett által adományozott Sárga csikó 
díjat vett át, dr. Vajda András adjunktus az MTA Bolyai János emlékérmét, dr. Dávid László 
megkapta az MTA Arany János érmét, illetve a Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetést és 
Bakk Miklós docens pedig a Pro Minoritate Alapítvány Lőrincz Csaba díjában részesült. 

A tudományos eredmények mellett fontos megemlíteni a Sapientia EMTE oktatóinak 
és hallgatóinak közös sikerét a Tudományos Diákköri Konferenciák (ETDK, OTDK), illetve 
nemzetközi hallgatói tudományos versenyek során. 2017-ben 169 Sapientiás diák vett 
részt ezeken a tudományos rendezvényeken, jó eredményekkel, és 30 dolgozatot neveztek 
be a 2017. évi magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol 9 
hallgató ért el helyezést ebből 3 OTDK első díj.  

A Scientia Kiadó 2016 és 2017-es évszámokkal mindösszesen 28 kiadványt, 10 
könyvet (2 tankönyv, 3 Sapientia könyv, 1 konferenciakötet, 1 jegyzet, 3 tudománytörténeti 
kötet), valamint 18 Acta-lapszámot jelentetett meg. Az Acta Universitatis Sapientiae 
egyetemi folyóirat sorozatai 2017-ben további adatbázisokba kerültek be, így 
mindösszesen 48 különböző nemzetközi adatbázist tartunk számon, amelyek az 
egyetemi folyóirat sorozatait jegyzik. Nagy előrelépést jelent, hogy az Acta Universitatis 
Sapientiae folyóirat négy sorozata (Mathematica, Informatica, Film and Media Studies, 
Philologica) a 2016-2017-es időszakban rangos adatbázisokba (Thompson Reuters, Web of 
Science, Elsevier SCOPUS) került be mindezek által 3 sorozat bekerült az ISI előszobájába.  

 
A Sapientia EMTE tudományos tevékenységének nyilvántartása a KPIOR rendszer 

fejlesztése és (ellenőrzött, bár még néhol hiányos) adatokkal való feltöltése nyomán, 
lehetővé teszi egy egységes nyilvántartási adatbázisból aktuális, és az egyetem különféle 
szintjei (tanszéki/kari/egyetemi) között koherens, duplikátumokat kiküszöbölő 
kimutatások generálását. 

 
SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

A 2016-os évben lebonyolított választásokat követően csak a különböző okok miatt 
megüresedett döntéshozó testületi helyek betöltésére került sor, részleges választások 
által.  
 
INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK 

A 2014-2020 időszakra érvényes Erasmus+ Charta birtokában, az EMTE egyre növekvő 
számú EU-s mobilitási cserekapcsolatban, valamint partneri programokban vesz részt. 
Mindezidáig 13 ország 43 intézményével (ebből 28 magyarországi) kötött egyezményt az 
EMTE. A 2016/2017-es tanévben 387.225 € támogatási összegből (+20,56%), Erasmus+ 
támogatást (a korábbi évben ez 321.180 € volt) nyert el, amelynek köszönhetően – 
kiegészítve a következő évi támogatási keretből – ebben a tanévben 230 mobilitásra került 
sor: 120 hallgató vett részt tanulmányi vagy gyakorlati mobilitáson, 42 oktató és 68 
adminisztratív alkalmazott utazott ki a partner egyetemekre. A hallgatói mobilitások 
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aránya 5,36% volt a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, ami európai szinten jó 
teljesítmény. Ugyanakkor növekedett az egyetem által fogadott hallgatók és az oktatási és 
képzési mobilitásra érkező munkatársak száma: 7 bejövő hallgatót és 4 szakmai 
gyakorlatra bejövő hallgatót, 60 oktatót (+42%) és 28 (-3,5%) adminisztratív személyzetet 
fogadott az EMTE.  

Két EU-s stratégiai partnerségi kutatási projektben vesz részt az intézmény, 
amelyeket más európai partner egyetem – egy dubrovniki, valamint egy brüsszeli – 
koordinál. 

Az Egyetem három CEEPUS hálózat tagja, amelynek keretében 3 kiutazó hallgatói, 7 
kiutazó oktatói és 4 bejövő oktatói mobilitásra került sor. 
Ettől a tanévtől kezdődően a Sapientia EMTE csatlakozott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által Makovecz Program néven meghirdetett Kárpát-medencei Felsőoktatási 
Együttműködési Keretprogramhoz, melynek 2016/2017 tanévre érvényes költségvetési 
kerete 61,6 M Ft volt.  

A program első évében az EMTE 13 felsőoktatási intézménnyel alakított ki 
együttműködéseket, melyek keretében az alábbiakban összegzett hallgatói mobilitások 
jöttek létre (teljes féléves mobilitások, 1 hónapos részképzések, 1 hetes tanulmányi út, 
illetve egyes mesterszakok hallgatóinak partner egyetemen töltött tanulmányi időszakai). 
 

Az oktatói mobilitási program támogatásával négy jeles szakember főállású 
alkalmazása vált lehetővé, akik hozzájárulnak az akkreditációs követelmények számszerű 
teljesítéséhez is. Emellett számos – főleg a mesterszakokon oktató – vendégtanár 
részvételét segítette elő a Makovecz Program. Az egy évre szóló 61 600 000 Ft támogatást a 
program mintegy féléves megvalósítási időszakában hozzávetőlegesen 77%-ban használták 
fel. 

 
A 2016/2017-ES TANÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 
A Sapientia EMTE a Szenátus és Kuratórium által elfogadott költségvetés szerint 
gazdálkodott, és azt a működési előirányzatok fő költségtételeinél 95-100%-ban 
teljesítette. 
A béremeléseknek és a fogyasztói árak emelkedésének következtében egy hallgató átlagos 
képzési költsége a tanév során 12 097 lejre emelkedett. 
Az összkiadások a 2016/17-es tanévben elérték a 40,5 millió lejt, míg az összbevételek 45,3 
millió lej értékűek voltak. A többletösszeget részben célhoz kötött, felhasználatlan pályázati 
források, maradványok képezik, továbbá az Egyetem alaptevékenységéből származó 
bevételei. 
A költségvetés legfőbb bevételi forrásaként a Bethlen Gábor Alap közvetítésével nyújtott 
mintegy 34,8 millió lej értékű magyar állami támogatás állt. 

Kiutazó hallgatók száma, ebből: 39 
   teljes félévre 10 
   1 hónapra 29 
Bejövő hallgatók száma, ebből: 39 
   teljes félévre 1 
   1 hónapra 11 
   1 hetes tanulmányútra 27 
Tanulmányi időszakon részt vevő mesteri szakos hallgatók száma 70 
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Az Egyetemen zajló tevékenységek likviditási mérlege az alábbiakban látható: 

  összesen 
Rektori 
hivatal 

Csíkszeredai 
kar 

Kolozsvári 
kar 

Marosvásárhelyi 
kar 

Sepsiszentgyörgyi 
tanulmányi 

központ 

működés és beruházások 932 578 lei 21 078 lei 1 080 275 lei -100 201 lei -170 182 lei 101 607 lei 

beérkezett támogatás 34 816 589 lei 2 076 447 lei 10 857 968 lei 4 817 265 lei 16 392 219 lei 672 690 lei 

kiadások 33 884 011 lei 2 055 369 lei 9 777 693 lei 4 917 466 lei 16 562 401 lei 571 083 lei 

kutatás 151 695 lei 55 813 lei 107 035 lei -11 153 lei     

beérkezett támogatás 925 224 lei 179 130 lei 702 115 lei 43 979 lei     

kiadások 773 529 lei 123 318 lei 595 080 lei 55 132 lei     

szolgáltatások 49 443 lei 11 088 lei 38 356 lei       

bevételek 148 177 lei 29 153 lei 119 024 lei       

kiadások 98 734 lei 18 066 lei 80 668 lei       

pályázatok 1 390 599 lei 740 034 lei 80 765 lei 275 984 lei 293 817 lei 0 lei 

beérkezett támogatás 4 873 694 lei 2 183 808 lei 719 488 lei 963 583 lei 1 006 815 lei 0 lei 

kiadások 3 483 095 lei 1 443 775 lei 638 723 lei 687 599 lei 712 998 lei 0 lei 

étkezde -59 292 lei   -59 292 lei       

bevételek 373 624 lei   373 624 lei       

kiadások 432 916 lei   432 916 lei       

bentlakás 199 982 lei   67 503 lei 9 822 lei 122 656 lei   

bevételek 1 181 269 lei   532 176 lei 122 568 lei 526 525 lei   

kiadások 981 288 lei   464 673 lei 112 745 lei 403 869 lei   

A kutatási mérleg tartalmazza a külső és belső pályázatok adatait, a pályázatok fejezet 
pedig a kutatástól eltérő egyéb pályázatokat. 
Az étkezde veszteséges egyenlege nem tartalmazza az étkezde irányába megtett belső 
megrendeléseket, ezzel kiigazítva csökken a vesztesége mintegy 12 000 lejre. 
A főbb mutatók időbeli alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:  

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

a bérkiadásoknak az összkiadásokban mért részaránya 55% 62% 68% 

oktatói bérek aránya a működéssel kapcsolatos bérkiadásokban 70% 70% 72% 

adminisztratív bérek aránya a működéssel kapcsolatos kiadásokban 30% 30% 28% 

kutatási bevételek 925 224 3 064 335 lej 3 952 433 lej 

könyvtári kiadások aránya a működési kiadásokból 1,79% 1,60% 1,71% 

hallgatói juttatások 1 425 170 lej 1 395 765 lej 1 257 636 lej 

finanszírozás hallgatói támogatásokra fordított részaránya 4,85% 5,37% 5,65% 

(diák- és személyi juttatások, valamint a nem rendszeres kiadások 
nélkül értett) folyó működési kiadások aránya az összkiadásokban 

 
10,20% 

 
11,22% 

 
12,55% 

közmű- és bérleti díjak a folyó működési kiadásokból 22,28% 23,17% 25,39% 

egy hallgató átlagos képzési költsége 12 097 lej 11 675 lej 11 215 lej 
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Megjegyzendő, hogy e költségvetési mutatók nem tartalmazzák az ingatlanfejlesztésekre 
fordított összegeket. 
 
INGATLANBERUHÁZÁSOK 

Csíkszeredában az oktatás helyszínéül szolgáló épület felújítására kiírt építkezési 
tender bírálata, jelentkezők hiányában és az építési engedély meghosszabbítása körül 
kialakult körülmények miatt lelassult. Jelenleg az épület átalakítása van napirenden, a 
korábbi tervek szerint. 

A Marosvásárhelyi karon a 2017-es esztendőben véglegesítődött a bentlakás 
kiegészítése egy új szárnnyal, melyben oktatási és étkeztetési funkciók is helyet kaptak. A 
kiegészítő funkciók felszerelése a közeljövőben várható. Emellett folytatódott a bentlakás 
tetőterének beépítése. A tervek között egy új csarnok felépítése szerepel a campus 
területén, mely a leendő építészeti szak laboratóriumainak és további oktatási felületeknek 
ad majd otthont.  

Kolozsváron külön keret állt rendelkezésre fejlesztési projektekre, a stúdió- és 
laborfelszerelések beszerzésére, amely 2017. év végéig részben megvalósult. 

A vizsgált év végén, mindhárom helyszínen informatikai eszközök, 
laborfelszerelések beszerzésére, egyes fenntartási funkciók korszerűsítésére került sor, a 
rendelkezésre álló 36 millió forint összegű keret terhére. 
 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

A Sapientia-EMTE keretén belül jellemző, hogy az oktatási infrastruktúra és a saját 
tanári kar megteremtésével párhuzamosan, többek véleménye alapján egy nagyon jó 
minőségű oktatás folyik. Ennek egyik ösztönzője az Egyetem Szenátusa által elfogadott 
Minőségbiztosítási Elvek, szabályzat is, amely megteremtette a minőségbiztosítás 
szabványok bevezetését egyetemünkre. Az ezt követő éves jelentések és a megfelelő 
operatív tervek minden esetben a Szenátus fogadja el és az egyetem honlapján 
folyamatosan nyilvánossá teszi. (http://www.sapientia.ro/ro/documente/asigurarea-
calitatii). 
A megfelelő minőségű oktatás érdekében az ARACIS előírásai alapján a Szenátus 
meghatározza a különböző tudományterületeken alkalmazandó oktató - hallgató arányt, 
amelyet az alábbi táblázat is tartalmaz, amelyet sajnos az elmúlt tanévben sem tudunk 
teljesen betartani. 

Az oktatás szempontjából optimálisnak tekintett oktató-hallgató arány  

Javaslatok 
Természettudományok 
műszaki tudományok 

Gazdasági- és 
Társadalom 
tudományok 

Humántudomán
yok 

Optimális oktató/ hallgató arány 1/8 1/15 1/15 

Optimális főállású oktató/hallgató arány 1/12 1/20 1/20 

Optimális kisegítő-személyzet /főállású oktató arány 1/10 1/17 1/17 

 
Egyetemünk bevezette és működteti a különböző adatok és információk elektronikus 
tárolását és feldolgozását. Ilyenek a Pénzügyi műveletek és menedzsment, a kutatási 
nyilvántartás és menedzsment, KPIOR, Az oktatási tevékenységek nyilvántartása és 
adminisztrációja, amelyet egy a helyszínek között kialakított speciális információs rendszer 
a Neptun segítségével valósítottunk meg. 



11 

 

 
EGYÉB PÁLYÁZATOK 

Az EMTE egyéb pályázati források felkutatását is fontosnak tartja. 
 A pályázatok közül lényegesebb, egyetemi szintű pályázatok: Erasmus+, Pallas 
Athene Domus Educationis Alapítvány támogatása, a magyarországi Emberi Erőforrások 
Minisztériumától az erdélyi tudományos diákköri konferenciák megszervezéséhez, 
valamint a Makovecz Programra nyújtott támogatás. 

 
Kolozsvár, 2018. április 19. 
 

Dr. Dávid László, a Sapientia-EMTE rektora 
 

Hauer Melinda, EMTE főtitkár 
 
 


