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A Szenátus CLXVII. ülésének határozatai 
2017. október 27. 

 
 

2050. határozat 
A Szenátus elfogadja a 2016/2017 tanévi hallgatói tanulmányi eredményekről szóló kiértékelést. 
 
2051. határozat 
A Szenátus elfogadja az Sapientia EMTE 2016/2017 tanévi Erasmus+ mobilitási tevékenységére vonatkozó 
jelentést (1. melléklet). 

 
2052.határozat 
A Szenátus elfogadja 2016/2017-es felvételi kampány kiértékelését (2. melléklet). 
 
2053.határozat 
Az ülésen elhangzott megjegyzések figyelembe vételével a Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE 2017/2018-
as felvételi kampánystratégiáját (3. melléklet). 
 
2054.határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia Maximus 1 a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munkáért Díj 
odaítélésének szabályzatát (4. melléklet). Egyben megállapítja, hogy a díj értéke 1500 
RON/hallgató/tudományterület. 
 
2055.határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE Tudományos Diákköri Konferencia Szabályzatát (5. melléklet). 
 
2056.határozat 
A KPI Vezetőtanácsa kezdeményezésére a Szenátus felkéri a Kutatási Programok Intézetét a Sapientia 
Habilitációs Támogatási Program elindítására, és az ahhoz kapcsolódó szabályozások kidolgozására, az alábbi 
elvek alapján: 

– A program célja, hogy ösztönözze az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat főállású oktatóit a habilitált 
oktatói cím megszerzésére. 

– A támogatásra a Kutatási Programok Intézete a 2017–2018-as tanévtől kezdődően ír ki pályázatot 
utófinanszírozási jelleggel, ami azt jelenti, hogy a megítélt támogatást az intézet csak a habilitáció 
megszerzése után, a kiírásban rögzített dokumentumok, bizonylatok és számlák bemutatása alapján 
folyósítja. A pályázat évente egyszer kerül kiírásra, a tanév kezdetét követően, az előző tanévben 
szerzett habilitációk támogatása céljából.  

– A programra pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint Partiumi Keresztény Egyetem főállású, 
határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott oktatói, akiknek alapállása (funcţia de bază) saját 
nyilatkozatuk szerint az adott intézményben van. 

– Magyarországi vagy más külföldi felsőoktatási intézményben megszerzett habilitáció esetén a költségek 
térítése csak az adott habilitáció romániai elismertetése után lehetséges. 

– A beérkezett pályázatokat a Kutatási Programok Intézete az EMTE és a PKE vezető testületei elé 
terjeszti véleményeztetés végett, az intézmény stratégiai célkitűzései, embererőforrás fejlesztési 

                                                 
1
 1969/2017.02.24-i döntés: A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE által adományozható díjakról szóló 

szabályzat kiegészítését a Sapientia EMTE Kiváló kutatója, a Teller Ede-emlékérem, valamint a “Sapientia 

Maximus” díj a kiemelkedő hallgatói tudományos munkáért kitüntetésekre vonatkozó rendelkezésekkel (5. 

melléklet). 
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szempontjainak érvényesítése céljából. Az intézmények saját hatáskörben végzik a pályázatok 
véleményeztetését, illetve rangsorolását. 

– Az intézmények által pozitívan véleményezett pályázatok támogatásáról a KPI Tudományos Tanácsa 
dönt, a rendelkezésre álló keretek szerint. A Kutatási Programok Intézete évente 5-6 habilitáció 
utólagos finanszírozását tervezi be az éves költségvetésbe.  

– A Kutatási Programok Intézete a pályázati kiírásban rögzíti a maximálisan megpályázható összeget a 
romániai, illetve a magyarországi (esetleg más külföldi) habilitációs eljárásra vonatkozóan egyaránt. 

 
2057. határozat 
A Szenátus jóváhagyja a Petru Maior Egyetem kérését Dr. Butiurcă Doina docens asszony doktorátusvezetői 
minőségben való foglalkoztatására vonatkozóan az Petru Maior Egyetem Doktori Iskolájában, mindaddig, amíg 
a Sapientia EMTE a saját doktori iskoláját hasonló szakterületen elindítja. 
 
 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár     Hauer Melinda 
A Szenátus elnöke           főtitkár 

 


