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A Szenátus CXXXII. ülésének határozata 
2015. március 6. 

 
 
1655. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a 2014/2015 tanév II. félévében meghirdetendő oktatói állások jegyzékét (1. melléklet). 
 
1656. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Műszaki és Társadalomtudományi Kar 2015. évi operatív tervét (2. melléklet). 
 
1657. határozat 
A Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE fejlesztési stratégiájának elveit (3. melléklet). A karok ennek 
megfelelően fogalmazhatják meg stratégia javaslataikat megkésőbb március 23-ig. A fejlesztési stratégia 
jóváhagyását a Szenátus március 27-i ülésén tűzi napirendjére. 
 
1658. határozat 
Az ülésen elhangzott módosítási javaslat figyelembe vételével a Szenátus jóváhagyja az oktatói munka hallgatói 
véleményezésének kérdőívét (4. melléklet). 
 
1659. határozat 
A Szenátus elfogadja az Egyetemen folyó tehetséggondozási tevékenységről szóló helyzetelemzést (5. 
melléklet), valamint a tehetséggondozás szervezeti keretének organogramját (6. melléklet). 
 
1660. határozat 
A karok javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja az Egyetemi Tehetséggondozási és Diákköri Tanács (ETDT) 
személyi összetételét: 
Elnök: Dr. Balog Adalbert, egyetemi tanár 
Tagok: Dr. Bodó Barna, docens (TMK) 
 Dr. Máthé István, docens (MTTK) 
 Dr. Lázár Ede, docens (GHK) 
 ………………………. (MHK) 
 Török Ferenc, hallgató (TMK) 
 László Emőke, hallgató (MTTK+GHK) 
 ………………………… (MHK) 
Titkár: Hauer Melinda, egyetemi főtitkár 
 
1661. határozat 
A Szenátus tudomásul veszi a Minőségbiztosítási Főosztály elemzését az anyagi alapok gyarapodásáról az 
utóbbi öt évben (7. melléklet). 
 
1662. határozat 
A Szenátus megbízza a Vezetőtanácsot, hogy hagyja jóvá az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak – a MBFO 
megjegyzései nyomán korrigált – beleső önfelmérési dossziéját. Egyúttal megbízza a Vezetőtanácsot, hogy az 
agrármérnöki szak belső felmérési bizottság által véleményezett és MBFO által ellenőrzött dossziéját is hagyja 
jóvá. 
 
1663. határozat 
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A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE alapképzési és mesterképzési felvételi szabályzatát 2015/2016 (8. 
melléklet). 
 
1664. határozat 
A Szenátus jóváhagyja, hogy a kertészmérnöki szak tanulmányi programfelelőse Dr. Nyárádi István adjunktus 
legyen dr. Kovács Lóránt docens helyett. 
 
1665. határozat 
A Szenátus jóváhagyja, hogy a kertészmérnöki szak szakoordinátora Dr. Fazakas Csaba adjunktus legyen Bandi 
Attila tanársegéd helyett. 
 
1666. határozat 
A Szenátus jóváhagyja az alábbi tanulmányi programok belső önfelmérő bizottságait: 
 
Kommunikáció és PR (Csíkszereda) 

Dr. Tonk Márton, egyetemi tanár, elnök 
Dr. Gagyi József, egyetemi tanár 
Dr. Zsigmond István, adjunktus 

Környezetmérnöki 
Dr. Szakács Sándor, docens, elnök 
Dr. Urák István, docens 
Dr. Máté Márton, docens 

Élelmiszermérnöki 
Dr. Kósa István, docens, elnök 
Dr. Urák István, docens 
Dr. Balog Adalbert, egyetemi tanár 

 
 
 
 
 

Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár     Hauer Melinda 
elnök            főtitkár 


