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A Szenátus CLXV. ülésének határozatai 
2017. szeptember 14. 

 
 

2024. határozat 
A Szenátus feltételesen elfogadja a karok által előterjesztett álláskereteket, és megbízza a Vezetőtanácsot a 
végleges álláskeretek jóváhagyásával a Rektori Hivatal általi ellenőrzés és a jelzett hiányosságok korrigálása 
nyomán. 
 
2025. határozat 
A Szenátus, a kinevezett bizottság jelentése nyomán és a kari tanács ajánlásával, jóváhagyja II. félévében egy 
éves határozott időre meghirdetett tanársegédi állás versenyvizsgájának eredményét, és a bizottságok által 
javasolt személy alkalmazását a megpályázott állásba a 2017/2018 tanév I. félévétől kezdődően: 

 

Állás neve 
Állás 

száma 
Név Értékelés Tantárgy Kari Tanács határozata 

Marosvásárhelyi Kar 

Matematika-Informatika Tanszék 

Tanársegéd 19 
Vekov Géza 

Károly 

9,16 
(kilenc 

16%) 

- Objektumorientált programozás 

- Mobileszközök programozása 

- Fejlett programozási technikák 

 

Elfogadja a vizsga 

eredményét és az állás 

betöltésére javasolja 

Vekov Géza Károly 
alkalmazását. 

 
2026.határozat 
A Csíkszeredai Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja az alábbi személyek meghívott társult oktatói, 10 
hónapos meghatározott időre szóló munkaszerződéssel1 való alkalmazását a 2017/2018 tanévben, az adott 
tanszékek álláskereteinek megfelelően: 
Dr. Szép Róbert adjunktus (Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) 
Dr. Ambrus Tünde adjunktus (Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) 
Dr. Birta Zsuzsanna adjunktus (Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék). 
 
2027.határozat 
A Marosvásárhelyi Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Osztián Erika (Matematika-Informatika 
Tanszék) meghatározott időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott tanársegéd szerződésének egy évvel 
történő meghosszabbítását 2017. szeptember 18-tól kezdődően. 
 
2028.határozat 
A Kolozsvári Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja Baricz Ágnes és Móritz Kinga (Nemzetközi 
Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék) meghatározott időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott 
tanársegédek szerződésének egy évvel történő meghosszabbítását 2017. szeptember 18-tól kezdődően. 
 

                                                 
1
 1891.határozat/2016.09.16. 

A Szenátus elhatározza, hogy a 2016/2017 tanévtől kezdődően a határozott időre kötött munkaszerződéssel 
alkalmazott meghívott társult oktatók esetében 10 hónapos szerződést köt, amennyiben más intézmény 
keretében is van teljes munkaszerződéssel betöltött állása. A munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatóknak 
teljesíteniük kell minden, az álláskereti adatlapban tartalmazott oktatói kötelezettséget. 
 
 

Ikt. sz. 424/2017.09.18. 
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2029.határozat 
A Csíkszeredai Kar javaslata alapján a Szenátus jóváhagyja az alábbi meghatározott időre szóló 
munkaszerződéssel alkalmazott tanársegédek szerződésének egy évvel történő meghosszabbítását: 
Gazdaságtudomány Tanszék: Csata Andrea, Garda-Mátyás Edit, Filep Levente  
Humántudományok Tanszék: Farkas Aliz; Dégi Zsuzsanna 
Élelmiszertudományok Tanszék: András Csaba 
Üzleti Tudományok Tanszék: Fülöp Árpád-Zoltán; Ráduly Róbert Kálmán; Tánczos Levente-József; 
Kádár Beáta. 
 
2030. határozat 
A Szenátus feltételesen jóváhagyja a karok által meghirdetett óraadói versenyvizsgák eredményeit, valamint a 
tanszékek indoklása nyomán egyes elismert szakemberek társult oktatói minőségben való alkalmazását, és 
megbízza a Vezetőtanácsot a végleges társult és óraadói oktatói jegyzékek jóváhagyásával a Rektori Hivatal 
általi ellenőrzés és a jelzett hiányosságok korrigálása nyomán. 
 
2031. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a 2017/2018 tanév üléseinek ütemezését (1. melléklet). 
 
2032. határozat 
A Szenátus jóváhagyja az egyetemi tevékenységek – oktatás, gazdálkodás, szak akkreditáció, minőségbiztosítás 
– ütemezését (2. melléklet). 
 
2033. határozat 
A Szenátus elfogadja a Tanárképző Intézet 2016/2017 tanévre vonatkozó éves jelentését (3. melléklet). 
Egyúttal megbízza Dr. Tódor Erika docens asszonyt, hogy a TI aligazgatójaként, Dr. Mara Gyöngyvér oktatási 
rektorhelyettes asszonnyal együttműködve dolgozzák ki a tanárképzés szervezeti struktúrájára és finanszírozási 
módjára vonatkozó módosító javaslatukat, és terjesszék azt a Szenátus elé. 
 
2034. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Tanárképző Intézet három helyszínének felvételi bizottságát, illetve a beiratkozás és a 
felvételi vizsga időperiódusát. 
 
Bizottságok: 
A (Kolozsvár) helyszín:    dr. Fodor László, docens 
          dr. Poszet Szilárd, adjunktus 
          dr. Bodó Barna, docens 
B (Marosvásárhely) helyszín:  
1. Bizottság:      dr. Pletl Rita, professzor 
                                                   dr. Kátai Zoltán, docens 
                                                  dr. Harangus Katalin, adjunktus 
2. Bizottság:      dr. Pletl Rita, professzor 
                                                   dr. Szentes Erzsébet, adjunktus 
                                                  dr. Kovács Gabriella adjunktus 
C (Csíkszereda) helyszín:   dr. Tódor Erika Mária, docens 
      dr. Ambrus Zoltán, ny. professzor 
      dr. Tódor Imre, adjunktus 
 
Időpontok: 
Beiratkozások:    2017. szeptember 18 - 28. 
Felvételi vizsgák:   2017. szeptember 28 - október 5. 
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2035. határozat 
A Szenátus elhatározza, hogy az Ösztöndíjszabályzat I. 5. pontjánál meghatározott, a rendes ösztöndíjkeret 
megállapításához használatos hallgatói ösztöndíj normatíva értéke a 2017/2018-es tanévben 234 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 2017/2018-es tanévben: 
–érdemösztöndíj 400 lej, 
–tanulmányi ösztöndíj 300 lej, 
–szociális ösztöndíj 200 lej. 
A Szenátus elhatározza, hogy ebben a tanévban felfüggeszti az Ösztöndíjszabályzat 12. pontjának azon 
előírását, mely szerint “a szociális ösztöndíj keretösszege a kari ösztöndíjalapnak 40%-a” és az ösztöndíjkeret 
30%-át fordítja szociális ösztöndíjakra, a fennmaradó 10%-ot pedig a kari ösztöndíjtanácsok rendelkezésére 
bocsátja. A Szenátus egyúttal a kari ösztöndíjbizottságok hatáskörébe utalja a +/- 20%-al differenciált szociális 
ösztöndíjak megítéléséről szóló döntést. 
 
2036. határozat 
A Marosvásárhelyi Kar javaslatára a Szenátus jóváhagyja, hogy a Fejlett mechatronikai rendszerek mesterszak 
tanulmányi programfelelőse dr. Tolvaly-Roşca Ferenc adjunktus legyen a 2017/2018 tanévtől kezdődően. 
 

2037. határozat 
A Csíkszeredai Kar javaslatára a Szenátus jóváhagyja, hogy a Összehasonlító irodalom - Angol nyelv és 
irodalom szak szakkoordinátora dr. Prohászka Rád Boróka adjunktus, a Fordító-tolmács mesterszak 
szakkoordinátora dr. Nagy Tünde adjunktus, az Élelmiszeripari mérnök szak szakkoordinátora pedig dr. 
Szilágyi József adjunktus legyen a 2017/2018 tanévtől kezdődően. 
 

2038. határozat 
A Csíkszeredai Kar előterjesztése, valamint a Vezetőtanács javaslata alapján a Szenátus a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli professzora címet Dr. Gáspárné Vér Katalin nyugalmazott docens 
asszonynak adományozza, a csíkszeredai gazdaságtudományi képzés fejlesztése érdekében végzett értékes 
munkássága elismeréseként. 
 

2039. határozat 
Az Egyetem Napja alkalmából kitüntetetteket laudálására a Szenátus az alábbi személyeket nevesíti: 

Bocskai István-díjban részesülők: 

Dr. Jávor András professzort laudálja Dr. Dávid László rektor 

Dr. Mezey Barna professzort laudálja Dr. Tonk Márton, a Szenátus elnöke 

Tiszteletbeli professzor cím: 

Dr. Filep Emőd nyugalmazott adjunktust laudálja dr. Kelemen András dékán 

Dr. Gáspárné Vér Katalin nyugalmazott docens asszonyt laudálja dr. Makó Zoltán professzor 

A Sapientia EMTE kiváló oktatója díj: 

Dr. Csapó János professzort laudálja Dr. Szép Sándor professzor 

Emeritus professzor cím: 

Dr. Székely Gyula professzort laudálja Dr. Dávid László rektor 

 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár     Hauer Melinda 
Szenátus elnök            főtitkár 

 


