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 A jelentés elkészítéséhez felhasznált dokumentumok: a 2017-18 időszakra vonatkozó Egyetemi kutatási jelentés, a 

2017/2018 tanévre vonatkozó Erasmus+ tevékenységekre vonatkozó jelentés, a 2018/2019 tanév első félévre 

vonatkozó oktatói lefedettségi adatok, a 2017/2018 tanév gazdálkodására vonatkozó jelentés, a 2018/2019 tanévi 

akkreditációs önfelmérési iratcsomó adatai. 
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SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 

 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 2018. évre tervezett 

tevékenységeit a Kuratórium által elfogadott Fejlesztési alapelvek és az EMTE 2018. évi 
Operatív terve tartalmazza, amelynek megvalósítását a Szenátus 2019. január 25-i ülésén 
elemezte.  
A FŐ CÉLKITŰZÉSEK:   
- Az Egyetem szakkínálatának bővítése. Ehhez kapcsolódóan: 

- alapképzési szakok akkreditálása: akkreditációt szerzett a gazdasági informatika 
szak. A jog szak akkreditálási dokumentációja benyújtásra került, a szakértői látogatás 
április közepére várható. 

- alapképzési szakok újraakkreditálása: a fotóművészet, filmművészet média szak 
időszakos felmérése sikeresen lezárult.  

- új alapképzési szakok indítása: az építőmérnöki szak ideiglenes működési 
engedélyezéséhez szükséges önfelmérési dokumentáció benyújtása nyomán sor került 
az ARACIS szakértők látogatására, majd megtörtént a kért hiánypótlás beküldése, de a 
döntés még várat magára. Az erdészmérnöki szak önfelmérési dokumentációja 
elkészült, a képzés bejegyeztetése2 folyamatban van (ami előfeltétele az ideiglenes 
működési engedély kérvényezésének). A táncművészet, valamint a testnevelés szakok 
iratcsomóinak előkészítése folyamatban van. 

- mesteri képzések újraakkreditálása – fordító és tolmács, fenntartható 
biotechnológiák, kommunikáció és PR, fejlett mechatronikai rendszerek, számítógépes 
irányítási rendszerek, növényorvos szakok időszakos felmérése sikeresen megtörtént, 
a szoftverfejlesztés program újraakkreditálási eljárása folyamatban van.  

- az új ARACIS minőségi elvárások bevezetése során felmerült szakmai problémák 
megoldása (tantervek átalakítása, szabályzatok aktualizálása): megvalósítása folyamatos 
- a 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. A tanárképzési program 
újraakkreditálási eljárása folyamatban van. 
- a kutatási tevékenység fejlesztése: az új kutatási honlap létrehozása, az egyetem 
tudományos tevékenységére vonatkozó láthatósági mutatók javítása, a tanszékeken 
működő kutatóintézetek tevékenységének fellendítése, amelynek célja az egyetemi 
tudományos kutatások koncentrálása, minőségének emelése, valamint kiválósági egyetemi 
kutatóhelyek létrehozása: megvalósítása folyamatos 
- az egyetemi infrastruktúra fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan: 

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

felépítése: előkészítő tevékenységek folyamatban vannak, a projekt megvalósítása 
halasztódik. 
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 Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior (RNCIS) 
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- csíkszeredai épület átalakításának folytatása –a szerződéskötés megtörtént, 
elkezdődtek a munkálatok. 
 

SZAKOK, HALLGATÓI LÉTSZÁMOK 
A 2018/2019-es tanévben a Kolozsváron, Marosvásárhelyen/Sepsiszentgyörgyön és 

Csíkszeredában létező három kar keretében 30 alapképzési szak működik (ebből 25 
akkreditált), illetve 12 mesterszak, az intézmény 2262 (ebből 1943 alapképzésen, 319 
mesterképzésen) hallgató képzését biztosítja, ami enyhe (-2,8%) visszaesést jelent az előző 
tanévhez viszonyítva. 

Kar, 
helyszín 

Szak 
Szakin-

dítás éve 

Hallgatói 
létszám 
2016/ 
2017 

Hallgatói 
létszám 
2017/ 
2018 

Hallgatói 
létszám 
2018/ 
2019 

Csíkszeredai 
Kar 

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság (A) 2001 41 36 31 

Könyvelés és gazdálkodási informatika 
(A) 

2001 75 90 83 

Általános közgazdaság (A) 2002 50 45 43 

Gazdasági informatika (A) 2013 57 73 69 

Marketing (A) 2010 31 40 49 

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

2001 49 43 35 

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

2010 31 30 35 

Kommunikáció és PR (A) 2003 76 62 66 

Szociológia (A) 2001 23 27 34 

Humánerőforrások 2014 24 25 26 

Környezetmérnök (A) 2002 29 26 19 

Élelmiszeripari mérnök (A) 2002 65 73 71 

Génsebészet 2014 35 55 51 

Turisztikai mérnök-menedzser (A) 2010 34 39 38 

Fordító és tolmács mesterszak 2013 26 27 34 

Vezetés és szervezés mesterszak 2015 37 43 39 

Alkalmazott közgazdaságtan és 
pénzügy mesterszak 

2015 21 27 29 

Fenntartható biotechnológiák 
mesterszak 

2013 22 19 18 

Kommunikáció és közkapcsolatok 
mesterszak 

2013 85 96 87 

 Összesen Csíkszereda  820 876 857 

 

Marosvásár
helyi Kar 

Automatika és alkalmazott 
informatika (A) 

2001 86 79 69 

Informatika (A) 2001 139 170 179 

Mechatronika (A) 2001 107 124 119 

Számítástechnika (A) 2001 131 126 132 

Infokommunikációs hálózatok és 
rendszerek (távközlés) (A) 

2009 37 38 34 

Gépészmérnök (A) 2009 65 78 77 

Kommunikáció és közkapcsolatok (A) 2002 93 94 85 

Fordító – tolmács (A) 2008 116 119 102 

Közegészségügyi szolgáltatások és 
politikák (A) 

2010 69 71 59 

Kertészmérnök (A) 2002 112 90 78 

Tájépítészet 2012 76 72 82 

Agrármérnök (Sepsiszentgyörgy) 2015 44 50 48 
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Szoftverfejlesztés mesterszak 2013 21 18 21 

Növényorvos mesterszak 2013 26 25 18 

Fejlett mechatronikai rendszerek 
mesterszak 

2013 7 11 11 

Számítógépes irányítási rendszerek 
mesterszak 

2013 16 18 16 

 Összesen MHK  1145 1183 1130 

 

Kolozsvári 
Kar 

Környezettudomány (A) 2002 30 30 31 

Fotóművészet, filmművészet, média 
(A) 

2003 70 74 79 

Nemzetközi kapcsolatok, európai 
tanulmányok (A) 

2005 42 39 36 

Jog  2010 86 76 83 

Diplomácia és interkulturális 
tanulmányok - mesterszak 

2014 17 18 15 

Filmtudomány mesterszak 2015 18 15 19 

Környezetvédelem és környezeti 
monitoring 

2016 11 18 12 

Összesen TMK  274 270 275 

Összesen 
EMTE 

  2239 2329 2262 

A 2018/2019-as tanév beiskolázási számait a Sapientia Alapítvány kuratóriuma 
hagyta jóvá. Ebben a tanévben az EMTE 1110 alapképzési helyet hirdetett meg – ebből 522 
tandíjmentes, 515 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 85,82%-ban, összességében pedig 
53,87%-ban teltek be, ami mintegy 8%-os visszaesést jelent a korábbi évhez képest. A 
mesteri szakoknál a tandíjmentes helyek 79,5%-ban, összességében pedig 48,4%-ban 
teltek be, ami kismértékű visszaesést jelent. 

2018 nyarán 29 alapképzési és 11 mesterszak hallgatói tettek záróvizsgát a 
Sapientia EMTE keretében. A záróvizsga eredmények továbbra is jók, mind az intézmény 
keretében, mind a partner egyetemeken vizsgázó hallgatók esetében (a 347 végzett 
mintegy 88%-a sikeresen záróvizsgázott). A mesteri szakokon a 115 végzett közül 85, azaz 
74% védte meg sikeresen a mesteri disszertációt. 

Az elhelyezkedési mutatók átlagosan a korábbi évekhez hasonlóak, a szakmában 
való elhelyezkedés 44,9%, a továbbtanulási arány 28,4% körül mozog, a különböző szakok 
szintjén viszont nagy eltérések mutatkoznak. Kiemelkedően és tartósan jó az informatika, 
automatizálás, számítástechnika, gépészmérnök, mechatronika, gazdasági informatika 
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 
2017/18-os tanévben 2112 ösztöndíjra jogosult hallgatóból 585 részesült támogatásban, 
összesen 635 ösztöndíjat ítélt meg az egyetem (a szociális ösztöndíj halmozható más 
ösztöndíjtípussal). A 2018/19 tanév első félévében 2004 ösztöndíjra jogosult hallgatóból 
488 részesült támogatásban, összesen 522 ösztöndíjat ítélt meg az egyetem. A 2018/2019 
tanévben az előző évhez képest további 10%-al emelkedett az ösztöndíjak összege (257 
RON/hallgató ösztöndíj normatíva, 500/400/220 RON az ösztöndíjtípusok havi összege), a 
hallgatók a korábbi évekhez hasonló, mintegy egyharmados arányban részesültek 
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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 290 helyes felújított csíkszeredai, valamint a 280 helyes 
marosvásárhelyi bentlakásban, ahol átadták a manzárdban kialakított új bentlakás részt. 
Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Református Egyetemi Kollégium és Szállóban összesen 21 
db. négy ágyas szoba áll a diákok rendelkezésére. Kolozsváron a Diakónia Központban 38 
helyes bérelt bentlakás biztosítja a hallgatók elszállásolását, illetve 2018 novemberében 
átadták a magyar állami támogatással kialakított 25 férőhelyes Collegium Iuridicum jogász 
szakkollégiumot, és a benne kialakított vendégszobákat, valamint a Kolosváry Bálint 
Jogtudományi Kutatókönyvtárat. 

 
OKTATÓI TESTÜLET 

A címzetes oktatói testület létszáma 2018/2019 tanév első félévében nem 
növekedett az előző tanévhez képest, a meghirdetett oktatói versenyvizsgák ellenére, és az 
oktatói állások száma is csökkent (395), de az oktatókra vonatkozó mutatók továbbra sem 
felelnek meg az akkreditációs előírásoknak. 
A tanév első félévében 190 doktori címmel rendelkező főállású oktatója volt az 
egyetemnek. Összességében számítva a tanév kezdetekor az alapképzési szakokhoz kötődő 
oktatói állások 58%-a volt főállású oktatóval betöltve (az előírt 70%-hoz képest), ezek 
közül 36% rendelkezett professzori vagy docensi címmel. A tanév kezdetekor az oktatókra 
vonatkozó akkreditációs mutatók csak 8 alapszak esetében teljesültek. A betöltetlen állások 
helyettesítését saját oktatók, illetve társult oktatók foglalkoztatásával biztosítja az egyetem 
(kb. 130 személy), és 17 doktori cím nélküli tanársegédet, 2 meghívott adjunktust, illetve 1 
meghívott docenst alkalmaz, határozott időre szóló munkaszerződéssel.  

 
Oktatói állások helyzete a 2018/2019 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 9 5 14 7 7 14 4 1 5 20 13 33 

docens 17 11 28 18 16 34 8 6 14 44 33 77 

adjunktus 42 45 87 59 42 101 20 16 36 124 109 233 

tanársegéd 1 21 22 0 25 25 1 4 5 2 50 52 

 69 82 151 84 90 174 33 27 60 190 205 395 

* A Tanárképző Intézet állásait is tartalmazza 

A 2018/2019 tanév I. félévétől a meghirdetett oktatói állásokból 1 státust töltött be 
új főállású alkalmazott, illetve 4 oktató lépett elő, a II. félévtől kezdődően pedig 5 új oktatót 
alkalmazott, illetve 6 oktatót léptetett elő az egyetem, így jelenleg 195 főállású oktatót 
foglalkoztat az egyetemen. A következő félévben is folytatódik az oktatói testület pótlása, 
további 13 oktatói állás meghirdetésével. 

Az adminisztratív személyzet (segédtanszemélyzet, gazdasági adminisztráció és 
kisegítő személyzet, beleértve a bentlakások és étkezdék személyzetét) létszáma 184. 

 
KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
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A Sapientia EMTE a Webometrics egyetemi ranglistán visszaesett a tavalyi 34. 
helyről a 41. helyre (-7) a 103 romániai egyetem közül, világviszonylatban az 5750-ik 
helyen (-234), valamint Európában az 1567-ik helyen (+46) van rangsorolva. Ennek 
magyarázata jórészt a legrangosabb folyóiratokban való publikációs eredményeket követő 
(excellence ranking) számítási algoritmus módosításában rejlik3. 

Az utóbbi két év tudományos kutatási eredményeit felölelő Egyetemi kutatási 
jelentés (2017 és 2018) adatai szerint az oktatók megvalósításait tükröző, jelentős 
nemzetközi adatbázisokban is jegyzett szakmai folyóiratokban publikált cikkek 
tekintetében némi visszaesés tapasztalható, bár az összes publikációk száma nőtt. Az EMTE 
oktatói összesen 752 (+26) tudományos publikációt tettek közzé, ezek közül 244 (+33) ISI 
vagy nemzetközi adatbázisban jegyzett cikk. A Sapientia EMTE főállású oktatói a 
vizsgált időszakban (2017–2018) mindösszesen 121 (-50) cikkel szerepelnek a Web of 
Science-en, a legrangosabbnak tartott, csak ISI besorolású tudományos folyóiratokat 
tartalmazó felületen. Ezek független idézése 211, a 121 cikkből 24 Q1-es, ebből pedig 11 
jelent meg D1-es lapokban.  

Az EMTE-n folyó kutatási tevékenység finanszírozása egyrészt az európai uniós, 
illetve a román kutatási szakhatóság által meghirdetett nagy volumenű projektekből 
történt: a 2017–2018-es időszakban a Sapientia EMTE főállású oktatói 77 (+20) 
különböző külső, más intézmények/szervezetek által finanszírozott kutatásban 
vettek/vesznek részt. Ebből 6 (-3) az egyetemi adminisztráció közvetítésével zajló nagy 
volumenű kutatási projekt, amelyekben a Sapientia EMTE része 2017-re 720,002lej, 2018-
ra pedig 436,015 lej, ami nagy visszaesést jelent a korábbi évekhez képest. A 2017-
2018-es időszakban az oktatók további 71 (+34) egyéb külső kutatási projektben 
vettek/vesznek részt (kutatásvezetőként vagy csoporttagként), illetve részesülnek 
valamilyen kutatói ösztöndíjban. A 2018-ban az Egyetemi Kutatási Program keretében 
17 kutatási projekt zárult le, amelyet a Kutatási Programok Intézete finanszírozott, ezek 
összértéke 259,000 lej volt. 

A tanszékek és tanszékcsoportok keretében belső akkreditációval rendelkező 
kutatási központok működnek (15 központ). Ezek tevékenységének elősegítését tűzte ki 
célul a KPI által 2019 januárjában meghirdetett Egyetemi Kutatási Program, amelyre 
kizárólag a Szenátus által akkreditált kutatóközpontok nyújthattak be pályázatot, legalább 
10,000 eurós költségigénnyel. A KPI-hez beérkezett pályázatok előzetes kiértékelése 
azonban azt mutatja, hogy kutatóközpontok csak részben vannak felkészülve erre a 
programra. 

Az oktatók tudományos munkájának eredményessége a nemzetközi tudományos 
mezőnyben a különféle tudományos rendezvényeken és művészeti fesztiválokon való 
részvételek számában is megmutatkozik: 2018-ban 305 (-69) tudományos 
rendezvényre, 9 művészeti rendezvényre került sor, ebből 2 nemzetközi 
filmfesztiválon vagy művészeti kiállításon való részvétel. A csökkenés alapvetően a 
nemzetközi konferenciákon való részvételre vonatkozik, ami 2018-ban 55-tel kevesebb 

                                                 
3
 Új elem a besorolásokban az egyetemek oktatóinak, mint főszerzőknek (coresponding author) a legrangosabb 

lapokban (Scimago Ranking Q1, azon belül is a D1 kategóriában) közölt cikkeinek a száma és azok idézettsége. Ez 

jelenti egyedüli elemként a 35%-os arányt az Excelence Rank esetében. Ebben a kategóriában azonban a Sapientia 

oktatóinak 2017-es és részben 2018-as (ami a besorolás jelenlegi adatait adja) a teljesítménye mindösszesen 11 

cikk. 
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volt, mint 2017-ben. A Kutatási Programok Intézete továbbra is támogatja az oktatók 
nemzetközi konferenciákon való részvételét. A 2017–2018-as időszakban a KPI 
Tudományos Tanácsa 52 oktatónak ítélt meg ilyen célú támogatást. Ugyanakkor, 2019-
től pályázatok nyújthatók be nemzetközi tudományos konferenciák mellett, rangos 
művészeti fesztiválokon való részvétel támogatására is. 
2017–2018-ban 116 olyan tudományos rendezvényre került sor, amelyet az egyetem 
tanszékei a helyszíneken szerveztek, önálló szervezőként vagy más tudományos 
intézetekkel partnerségben. Az egyetem szervezésében vagy társszervezésében lezajlott 
tudományos rendezvények esetében az elmúlt éveket alapul véve, a 2018-as év 
kiemelkedőnek számít, ugyanakkor a legtöbb rendezvényt (konferenciát, emlék- és 
művészeti kiállítást, könyvbemutatót stb.) a Kolozsvári Karon szervezték. 

2018-ben elért jelentős eredményként értékelendő Ábrahám Beáta, Bálint Emese, 
Becze Annamária, Bodor Zsolt, Dobri Emőke, Fejér Király Gergely, Koncz Mihály, Kovács 
Erika, Lányi Szabolcs, Laslo Éva, Mara Gyöngyvér, Máthé István, Máthé Loránd, Mészáros 
Alexandru, Orbán Kálmán Csongor, Tánczos Szidónia, Tulpină de Bacillus sp. SZE 102A 
utilizată în procesul de însilozare a plantelor furajere, OSIM, Romania, 2018/12/28 címen 
bejegyzett szabadalma.  

Az egyetem ebben az időszakban is nagy hangsúlyt fektetett az régióban betöltött 
kultúra- és tudományközvetítői szerepének növelésére. A Csíkszeredai Kar által szervezett, 
minden várakozáson felüli sikert arató Ezüst akadémia rendezvényei továbbra is 
népszerűek – Csíkszeredán, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is több mint 
kilencszáz, 50 év feletti érdeklődőhöz juttatják el a tudományt, közérthető módon, rangos 
előadóknak köszönhetően. Ugyanezt a célt szolgálják az immár hagyományossá vált 
kolozsvári Egyetemi esték, vagy a középiskolai diákoknak szervezett, közismert szakmai 
versenyek (pld. Laborkukac, CSI, Gúzsba kötve táncolni, Hermann Ottó Kárpát-medencei 
Biológia Verseny stb.) 

A Sapientia EMTE Kiváló Oktatója Díjat 2018-ben dr. Hubbes László Attila adjunktus 
vehette kézhez. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel ismerték el Dr. Weszely 
Tibor, a Marosvásárhelyi Kar nyugalmazott oktatójának munkásságát, dr. Lupescu Radu 
docens a MTA Bolyai János plakettjét vehette kézhez, dr. Virginás Andrea docens asszony 
pedig megkapta a Román Oktatási Minisztérium UEFISCDI, PRECISI-díját a tudományos 
eredmények publikációjáért. Első határon túli borászként dr. Balla Géza, a Sapientia EMTE 
Kertészmérnöki Tanszékének adjunktusa nyerte el a 28. Év bortermelője Magyarországon 
címet.  

 
A tudományos eredmények mellett fontos megemlíteni a Sapientia EMTE oktatóinak 

és hallgatóinak Tudományos Diákköri Konferenciákon (kari TDK és ETDK) elért, egyre 
javuló teljesítményét. 2018-ban 199 Sapientiás diák vett részt ezeken a tudományos 
rendezvényeken, jó eredményekkel, és 37 dolgozatot neveztek be a 2018. évi 
magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A Kolozsvári Kari TDK 
keretében először került megszervezésre a Művészeti alkotások szekció, ahol a Sapientia 
EMTE hallgatói mellett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Partiumi Keresztény 
Egyetem, BBTE és a kolozsvári Zeneakadémia hallgatói is részt vettek.  

Jelentős eredmények születtek számos nemzetközi hallgatói tudományos verseny 
vagy művészeti fesztivál során is. Példaként említjük:  

http://www.sapientia.ro/hu/hirek/xxviii-herman-otto-karpat-medencei-biologia-verseny
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/xxviii-herman-otto-karpat-medencei-biologia-verseny
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/a-magyar-erdemrend-tisztikeresztje-kituntetessel-ismertek-el-a-marosvasarhelyi-kar-oktatojanak-munkassagat
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/a-magyar-erdemrend-tisztikeresztje-kituntetessel-ismertek-el-a-marosvasarhelyi-kar-oktatojanak-munkassagat
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Többszörös elismerést nyert Búzási Gyopár. I. éves filmtudomány mesterszakos hallgató Babuka a 
fűben animációs dokfilmje a 2018. április 27. és május 1. Között Komáromban megszervezett 28. Mediawave 
összművészeti fesztiválon. 

2018. június 11-én az Ecotrophelia Magyarország élelmiszer-innovációs versenyen a Sapientia EMTE 
Csíkszeredai Karának csapata első helyezést nyert el.  

Második helyezést ért el a Marosvásárhelyi Kar csapata a Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok 
Versenyén, közismertebb nevén a Magyarok a Marson elnevezésű robotika megmérettetésen. 

A kiváló tudományos eredményeket elért hallgatókat ebben az évben először a 
Sapientia Maximus díjjal jutalmazta az Egyetem.  

 
A Scientia Kiadó az utóbbi két évben 47 kiadványt, 11 könyvet (2 tankönyv, 3 

Sapientia könyv, 3 konferenciakötet, 1 jegyzet, 2 tudománytörténeti kötet), valamint az 
Acta Universitatis Sapientiae egyetemi folyóirat 2017-es és 2018-as lapszámait (36) 
jelentette meg. Az Acta Universitatis Sapientiae egyetemi folyóirat sorozatai 2018-ban 
további adatbázisokba kerültek be, így mindösszesen 58 nemzetközi adatbázisban 
találhatók meg. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a SCImago (Mathematica, 
Philologica), a SCOPUS (Mathematica, Philologica), a Clarivate Analitics Web of Science ESCI 
(Mathematica, Informatica Film and Media Studies), valamint egyéb rangos adatbázisok 
(EBSCO, ProQuest, Ulrichsweb, Index Copernicus, Genamics Journal Seek), amelyeket az 
oktatói előlépéseket szabályozó kormányrendelet (OM 6-129, 2016) is elismer. A 
DeGruyter Open Kiadóval, legújabban pedig a Sciendo by De Gruyter céggel megújított 
együttműködésnek, valamint a CEEOL (Central and Eastern European Online Library) 
adatbázissal kötött, elektronikus könyvekre is vonatkozó szerződésnek köszönhetően a 
Scientia Kiadó kiadványainak letöltési adatai egyre növekvő tendenciát mutatnak. Az 
egyetemi folyóirat elismertségének növelése érdekében kezdeményeztük a sorozatoknak 
az Magyar Tudományos Akadémia folyóirat-adatbázisaiba való felvételét, és ennek 
eredményeként 4 sorozat már rendelkezik MTA besorolással. 

 
A 2017–2018-as időszakban eredményként könyvelhető el, hogy a KPIOR 

nyilvántartási rendszer használata bejáratódott, így további fejlesztések vannak kilátásban 
(konferenciapályázatok online feltöltése, kutatóközpontok KPIOR-ban való megjelenítése 
stb.). A KPIOR lehetővé teszi egy egységes nyilvántartási adatbázisból aktuális, és az 
egyetem különféle szintjei (tanszéki/kari/egyetemi) között koherens, duplikátumokat 
kiküszöbölő, ellenőrizhető kimutatások generálását. 

 
Összegzésként elmondható, hogy a fentebb bemutatott adatok szerint a vizsgált időszakban 
némi visszaesés volt tapasztalható a publikációk számában, a nemzetközi tudományos 
rendezvényeken való részvételben, és a Sapientia EMTE egyelőre kevés cikkel van jelen a 
világ legrangosabb lapjaiban – mindez megmutatkozik az egyetem jelenlegi helyezésében 
az egyetemek rangsorában. Másfelől azonban megállapítható, hogy egy sor intézkedés már 
történt a szóban forgó lemaradások és hiányosságok korrigálására. Ezek között említendő: 
a tudományos minősítési pótlék létrehozása az oktatók számára, a kiválósági mutatók 
alapján, az Egyetemi Kutatási Program támogatásainak a kutatóközpontokhoz való 
irányítása, amely a kutatások színvonalának emelését magasabb értékű finanszírozással 
(10,000 euró), valamint szigorú publikációs kötelezettségek révén kívánja elősegíteni. Ide 
sorolható továbbá, hogy az egyetem a Springer Kiadó összes lapjában díjmentesen 
biztosítja a közlést, 10 támogatást oszt ki évente habilitációs eljárási díjak térítésére, illetve, 
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hogy a KPI évente kétszer hirdet pályázatot rangos, nemzetközi konferenciákon való 
részvétel támogatására. 

 
SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

A 2016-os évben lebonyolított választásokat követően az egyetem keretében 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 14 ország 48 intézményével (ebből 28 magyarországi) kötött 
egyezményt az EMTE, ezek között a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Főiskolával (nem EU-s 
országbeli kapcsolatokat támogató külön pályázat keretében). A 2017/2018-as tanévben 
436.370 € (+12,6%), Erasmus+ támogatást nyert el (a korábbi évben ez 387.225 € volt), 
amelynek köszönhetően ebben a tanévben 263 (+33) mobilitásra került sor: 140 (+20) 
hallgató vett részt tanulmányi vagy gyakorlati mobilitáson, 52 (+10) oktató és 71 (+3) 
adminisztratív alkalmazott utazott ki a partner egyetemekre. A hallgatói mobilitások 
aránya 6,01% (+0,65%) volt a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, ami európai szinten 
jó teljesítmény. Csökkent az egyetem által fogadott hallgatók száma (3) de jelentősen nőtt 
az oktatási és képzési mobilitásra érkező munkatársak száma: 65 oktatót (+8,3%) és 46 
(+64,2%) 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 4 kiutazó hallgatói, 7 
kiutazó oktatói mobilitásra került sor. 
A Makovecz Program néven meghirdetett Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési 
Keretprogram 2017/2018 tanévre érvényes költségvetési kerete 61,6 M Ft volt.  

A partner intézmények köre 19, 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). 

 
2017/2018 

 
Kimenő hallgatók száma 168 

Ebből teljes félévre 1 
Ebből 1 hónapra 22 

Ebből 1 hetes tanulmányút/szakmai gyakorlat 281 
Bejövő hallgatók száma 85 

Ebből teljes félévre 0 
Ebből 1 hónapra 24 

Ebből 1 hetes tanulmányút/szakmai gyakorlat 61 
Tanulmányi időszakon részt vevő mesteri szakos hallgatók száma 61  
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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 támogatás 
teljes egészében felhasználásra került. 

 
A 2017/2018-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 13 681 lejre (+13%) emelkedett. 
Az összkiadások a 2017/18-as tanévben elérték a 44,25 millió lejt, míg az összbevételek 
46,98 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 32,24 millió lej értékű magyar állami támogatás állt. 
A főbb mutatók időbeli alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:  

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

a bérkiadásoknak az összkiadásokban mért részaránya 60% 55% 62% 

oktatói bérek aránya a működéssel kapcsolatos bérkiadásokban 71% 70% 70% 

adminisztratív bérek aránya a működéssel kapcsolatos kiadásokban 29% 30% 30% 

kutatási bevételek 1 008 430 lei 925 224 3 064 335 lej 

könyvtári kiadások aránya a működési kiadásokból 1,41% 1,79% 1,60% 

hallgatói juttatások 1 837 783 1 425 170 lej 1 395 765 lej 

finanszírozás hallgatói támogatásokra fordított részaránya 5,70% 4,85% 5,37% 

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

9,72%  
10,20% 

 
11,22% 

közmű- és bérleti díjak a folyó működési kiadásokból 21,73% 22,28% 23,17% 

egy hallgató átlagos képzési költsége 13 681 lei 12 097 lej 11 675 lej 

Megjegyzendő, hogy e költségvetési mutatók nem tartalmazzák az ingatlanfejlesztésekre 
fordított összegeket. 
 
INGATLANBERUHÁZÁSOK 

Csíkszeredában az oktatás helyszínéül szolgáló épület felújítására kiírt építkezési 
tender nyomán megkötöttük a kivitelezői szerződést, és elkezdődött az épület átalakítása. 

A Marosvásárhelyi karon elkészült a C épületrész és a manzárd. A további tervek 
között egy új csarnok felépítése szerepel a campus területén, mely a leendő építészeti szak 
laboratóriumainak és további oktatási felületeknek ad majd otthont, viszont az 
engedélyeztetéssel kapcsolatos bonyodalmak miatt az építkezés késik.  

 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

A Sapientia EMTE keretén belül az egyetemi tevékenységek minden vetületére 
jellemző a minőség javítására való törekedés. Ennek ösztönzői az Egyetem Szenátusa által 
elfogadott Minőségbiztosítási Elvek, és Minőségbiztosítási Szabályzat, amelyek által 



11 

 

bevezetésre kerültek az ARACIS által meghatározott minőségi szabványok. A minőség 
követése, az egyes szakok önfelmérésén és külső felmérésén kívül, az éves 
minőségbiztosítási jelentések által történik. A minőség javítására vonatkozó operatív 
terveket 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 
meghatározta a különböző tudományterületeken alkalmazandó oktató - hallgató arányt, 
amely azonban távol áll valós helyzettől. Egyetemi szinten az alapképzési szakokra 
vonatkozóan az oktatói állás/hallgató arány 1/4,5, főállású oktatói állás/hallgató arány 
pedig 1/7,7. 

Az oktatás szempontjából optimálisnak tekintett oktató-hallgató arányhoz 
viszonyított valós arányok alapképzési szakokon 

 

Természettudom-
ányok, műszaki 

tudományok 

Gazdasági- és 
Társadalom 
tudományok 

Humántudományok (FFM 
kivételével) 

Optimális, illetve valós oktatói 
állás/ hallgató arány 1/8 1/4 1/15 1/5 1/15 1/4 

Optimális, illetve valós főállású 
oktató/hallgató arány 1/12 1/7,5 1/20 1/8 1/20 1/7 

 
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. 

 
EGYÉB PÁLYÁZATOK 

Az EMTE egyéb pályázati források felkutatását is fontosnak tartja. A pályázatok 
közül a 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, 2019. április 12. 
 

Dr. Dávid László, a Sapientia-EMTE rektora 
 

Hauer Melinda, EMTE főtitkár 

 
 
 
Elfogadta a Sapientia EMTE Szenátusa 2019. április 12-i ülésén. 
 


