
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Szenátusának határozatai

– kivonat a Szenátus 2001–2006 közötti jegyzõkönyveibõl –

2001

1. sz. határozat/2001.06.06.: A Szenátus egyhangúlag elfogadja azt a ja-
vaslatot, miszerint az ideiglenes szenátus összetétele a következõ: a Sapientia 
Alapítvány kilenc kurátora, a Csíkszeredai és a Marosvásárhelyi Karok két 
dékánja, valamint a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem rektora.

2. sz. határozat/2001.06.06.: Az ideiglenes szenátus mindaddig ellátja 
feladatát, ameddig legalább két oktatási helyszínen megteremtõdnek a felté-
telek az EMTE szenátusának törvény által elõírt létrehozására. A karok 
dékánjai és a hallgatói önkormányzat képviselõi kötelezõ módon részt vál-
lalnak a szenátus munkájában. Mindezek alapján a szenátus elhatározza, 
hogy amint az EMTE-n elindul az oktatás, a szenátus kibõvül a hallgatói 
önkormányzat (HÖK) képviselõivel. Ugyanakkor a szenátus azt is eldönti, 
hogy az oktatási helyszínek folyamatosan, a Charta elõírásainak megfelelõ-
en küldhetnek képviselõket az egyetem szenátusába.

3. sz. határozat/2001.06.06.: Az EMTE Szenátusa egyhangúlag elfo-
gadja a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Chartáját.

26. sz. határozat/2001.06.13.: A Sapientia – EMTE oktatási nyelve a 
magyar, beleértve a gazdasági és mérnöki szakokat is. Ez utóbbiak esetében 
a felsõbb éveken néhány tantárgyat román nyelven adnak elõ, ahol a hallga-
tók a román törvénykezéssel, gazdasággal kapcsolatos szaknyelvet is elsajá-
títhatják. A román–angol szak célja az, hogy olyan székelyföldi román nyel-
vet oktató tanárokat képezzen, akiktõl a magyar kultúra nem idegen. A ro-
mán–angol szakon a szaktantárgyak kivételével minden általános tárgy ok-
tatása magyarul folyik. 

27. sz. határozat/2001.06.13: A Szenátus elfogadja a magyarságtudo-
mány tantárgycsomag bevezetését a Sapientia Egyetem összes szakán, min-
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den egyes félévben. A konkrét megoldás kidolgozásával a Szenátusi Ta-
nácsot bízza meg a Szenátus. 

43. sz. határozat/2001.08.30.: A Szenátus egyhangú döntéssel elfogad-
ja a Kuratórium javaslatát Hollanda Dénes professzornak a Marosvásár-
helyi Kar megbízott dékáni kinevezésérõl mindaddig, amíg a Chartának 
megfelelõen létrejövõ Kari Tanács megválasztja a dékánt. 

44. sz. határozat/2001.08.30.: A Szenátus elfogadja Hollanda Dénes 
mb. dékán elõterjesztéset három tanszék létrehozásáról a marosvásárhelyi 
Mûszaki és Humán Tudományok Kar keretében: Matematika és Informati-
ka Tanszék, Mûszaki Tudományok Tanszék, Szociálpedagógia Tanszék. 

45. sz. határozat/2001.08.30.: A Szenátus elfogadja Lányi Szabolcs 
mb. dékán elõterjesztését négy tanszék létrehozásáról a Csíkszeredai Karok 
keretében: Humán Tudományok Tanszék, Matematika és Informatika 
 Tanszék, Közgazdaságtan Tanszék, Menedzsment és Társadalomtudo-
mányok Tanszék. 

61. sz. határozat: A Szenátus jóváhagyja a Sapientia – EMTE kredit-
rendszerû Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát.

2002

12. sz. határozat/2002.02.16.: A Szenátus elhatározza, hogy a Magyar 
mûvelõdéstörténet (Istoria culturii maghiare) tantárgycsomagot általános 
választható tantárgyként minden félévben, hetente két óra elõadás óraszám-
ban a Rektori Hivatal hirdeti meg a karok javaslatára, a Szenátus jóváhagyá-
sával. A tantárgyat több szak hallgatóinak közösen hirdetik meg. 

13. sz. határozat/2002.02.16.: A Magyar mûvelõdéstörténet tan tárgycso-
mag felvétele az elsõ négy félévben az ösztöndíj, illetve a tandíjmentesség 
feltételét képezi. Az ösztöndíjátlag kiszámításakor a Magyar mûvelõdéstör-
ténet tantárgycsomagból szerzett kreditek és jegy helyettesíthetik valamely 
kötelezõen választandó szaktantárgy kreditjeit és jegyét. 

21. sz. határozat/2002.04.27.: A Szenátus jóváhagyja a marosvásár helyi 
Mûszaki és Humántudományok Kar Mûszaki tanszékének kettéválását, és 
létrehozza a Gépészmérnöki és Villamosmérnöki tanszékeket.
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42. sz. határozat/2002.07.02.: A Szenátus elhatározza a második ide-
gen nyelv oktatásának bevezetését, fakultatív tantárgyként meghirdetve. 
Minden helyszínen egy-egy kezdõ és haladó csoport indítása lehetséges, 
minden egyes igényelt nyelv esetében. 

56. sz. határozat/2002.09.20.: A Szenátus elhatározza, hogy a 
2002/2003-as tanévtõl kezdõdõen a Csíkszeredai Karon létrehozza a  Mûszaki 
és Természettudományi Tanszéket, illetve a Menedzsment és Társadalomtu-
dományok Tanszék és Gazdaságtan Tanszékek átszervezésével megalakítja a 
Gazdaságtudományi Tanszéket és a Társadalomtudományi Tanszéket. 

2003

78. sz. határozat/2003.01.25.: A tandíj mértéke a Sapientia – Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem szakjain 200 euró/év, kivéve a kolozsvári fotó-
mûvészet, filmmûvészet, média  szakot, amelynek tandíját a Szenátus 350 
euró/év összegben állapítja meg, és elfogadásra javasolja a Kuratórium felé.

81. sz. határozat/2003.01.25.: A Szenátus felkéri az Egyetem alapállású 
és társult oktatóit, hogy 2003. március 1-i határidõvel nyújtsák be a Rektori 
Hivatalnak az utóbbi három évben végzett tudományos munkájukról szóló 
beszámolót: szakfolyóiratokban megjelent dolgozatok, monográfiák, tan-
könyvek, egyetemi jegyzetek és más publikációk jegyzékét. 

89. sz. határozat/2003.07.07.: A Szenátus különleges fontosságot tulaj-
donít annak, hogy a hallgatók megfelelõ módon elsajátíthassák a román 
szaknyelvet, és felkéri a tanszékeket, hogy minden szak esetében készítsenek 
elõ megoldási javaslatot, és ezt a következõ ülésen terjesszék a Szenátus elé. 

92. sz. határozat/2003.09.26.: A Szenátus elfogadja dr. Bakacsi Gyula, 
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási egyetem docensé-
nek társult oktatói meghívását, és jóváhagyja egyetemi docens kinevezését a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai Kara Üzleti Tudományok Tanszék 
 tanszékvezetõi tisztére. 

112. sz. határozat/2003.09.26.: A Szenátus elhatározza, hogy az 
EMTE-n a hallgatók egyharmada kaphat tanulmányi vagy érdemösztöndí-
jat, és felkéri a karokat, hogy a költségvetésükben különítsék el az ennek 
megfelelõ ösztöndíjalapot. 
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2004

158. sz. határozat/2004.03.26.: Az egyetemi Charta 5.2. paragrafusá-
nak megfelelõen a rektor javaslatára a Szenátus egyhangú szavazattal meg-
választja dr. Bakacsi Gyula egyetemi docenst az EMTE gazdasági 
rektorhelyettesi funkciójába. 

159. sz. határozat/2004.03.26.: Az egyetemi Charta 5.2. paragrafusá-
nak megfelelõen a rektor javaslatára a Szenátus egyhangú szavazattal meg-
választja dr. Dávid László egyetemi tanárt az EMTE oktatási és kutatási 
rektorhelyettesi funkciójába. 

169. sz. határozat/2004.03.26.: A Szenátus kinevezi az egyetem Char-
táját módosító bizottságot, amelynek személyi összetétele a következõ: dr. 
Szilágyi Pál, rektor, dr. Bakacsi Gyula, rektorhelyettes, dr. Dávid László, 
rektorhelyettes, dr. Györfi Jenõ, dékán, vagy az általa megnevezett személy, 
dr. Hollanda Dénes, dékán, vagy az általa megnevezett személy, dr. Mócsy 
Ildikó megbízott tanszékvezetõ, vagy az általa megnevezett személy, Hauer 
Melinda egyetemi fõtitkár, Száraz Enikõ gazdasági fõigazgató, Farkas 
Emõd, SA irodavezetõ, dr. Tonk Márton, SA oktatási elõadó, Rácz Leven-
te, a HTMH Programirodájának vezetõje, A PKE rektora által megnevezett 
személy, a HTMH által megnevezett magyarországi szakember. 

170. sz. határozat/2004.03.26.: A Szenátus felkarolja a marosvásár helyi 
Mûszaki és Humántudományi Kar nonprofit kutatási-tervezési-szolgáltatási 
egység létrehozásáról szóló kezdeményezését, és felkéri a tanszékeket, hogy 
készítsék el a kérdés jogi vetületeit is tárgyaló, részletes javaslatot.

175. sz. határozat/2004.05.07.: A Szenátus (...) egyetért a dr. Bakacsi 
Gyula rektorhelyettes vezette munkacsoport által készített elõterjesztésben 
foglalt, a HTMH által kezdeményezett átvilágítási program Zárótanulmánya 
alapján indítandó feladatokra vonatkozó alapelvekkel, és azzal, hogy a fel-
adattervet ezeknek az alapelveknek a szem elõtt tartásával kell végre-
hajtani. 

176. sz. határozat/2004.05.07.: A Charta 4.1., a Szenátus hatáskörét 
rögzítõ pontja szerint, az EMTE Szenátusa egyhangú szavazattal hitelesíti a 
Csíkszeredai Karok dékánhelyetteseinek megválasztását, és felkéri a 
Sapientia Alapítvány Kuratóriumát, hogy az Alapítvány Statútuma 29/5. 
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cikkelyének megfelelõen erõsítse meg dr. Rostás Zoltán egyetemi tanár és 
Szabó Árpád adjunktus dékánhelyettesi beosztásba való kinevezését. 

177. sz. határozat/2004.05.07.: A Charta 4.1., a Szenátus hatáskörét 
rögzítõ pontja szerint, az EMTE Szenátusa egyhangú szavazattal hitelesíti a 
marosvásárhelyi Mûszaki és Humántudományi Kar dékánhelyettesének és 
kari kancellárjának megválasztását és felkéri a Sapientia Alapítvány Kura-
tóriumát, hogy az Alapítvány Statútuma 29/5. cikkelyének megfelelõen erõ-
sítse meg dr. Filep Emõd elõadótanár dékánhelyettesi, illetve dr. Ferencz 
László elõadótanár kari kancellári beosztásba való kinevezését. 

181. sz. határozat/2004.05.07.: Az oktatáshoz szükséges laboratóriumi 
felszerelések zökkenõmentes kialakítása elengedhetetlenül szükséges az 
egyetem akkreditációs feltételeinek megteremtéséhez. Ennek érdekében az 
EMTE Szenátus tisztelettel kéri a Kuratóriumot, hogy, amennyiben lehetsé-
ges, találja meg a módját a felszerelések beszerzéséhez szükséges források 
biztosításának

182. sz. határozat/2004.05.07.: A Szenátus 115/2003.10.24 határozatá-
nak kiegészítéseként, az idegennyelv-oktatás egyetemi szintû egységes 
megszer vezésének elõsegítése érdekében a Szenátus létrehozza a nyelvokta-
tási szakkoordinátori beosztást. A státus betöltésére kinevezi Farkas Alizt, a 
csíkszeredai Humántudományi Tanszék tanársegédét. 

187. sz. határozat/2004.06.25.: A Szenátus egyhangúlag jóváhagyja a 
Pécsi Tudományegyetemmel 2004. június 11-én megkötött együttmûködési 
megállapodást.

216. sz. határozat/2004.09.13.: A Szenátus elhatározza a Média 
 Tanszék létrehozását a kolozsvári Természettudományi és Mûvészeti Kar 
keretén belül, és ideiglenesen megbízza dr. Pethõ Ágnes adjunktust a 
 tanszék vezetésével. 

227. sz. határozat/2004.10.12.: A Szenátus elfogadja dr. Bakacsi Gyula 
docens gazdasági rektorhelyettesi funkcióból való lemondását. Köszönetét 
fejezi ki eddigi beosztásában végzett értékes munkájáért, és a Szenátus gaz-
dasági bizottságának elnökeként a továbbiakban is igényt tart szakmai tá-
mogatására. 
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228. sz. határozat/2004.10.12.: A Szenátus elfogadja Szabó Árpád ad-
junktus megválasztását a csíkszeredai Gazdaság és Humántudományi Kar 
dékánhelyettesi beosztásába. 

229. sz. határozat/2004.10.12.: A Szenátus elfogadja dr. Makó Zoltán 
adjunktus megválasztását a csíkszeredai Gazdaság és Humántudományi 
Kar kari kancellári beosztásába. 

230. sz. határozat/2004.10.12.. A Szenátus elfogadja dr. Szilágyi József 
adjunktus megválasztását a csíkszeredai Mûszaki és Társadalomtudományi 
Kar dékánhelyettesi beosztásába. 

231. sz. határozat/2004.10.12.: A Szenátus elfogadja dr. Bíró Zoltán 
adjunktus megválasztását a csíkszeredai Mûszaki és Társadalomtudományi 
Kar kari kancellári beosztásába. 

237. sz. határozat/2004.10.21.: A Szenátus köszönettel elfogadja az a 
Magyar Informatikai és Hírközlési minisztérium ajánlatát egy hallgatói in-
formatikai klub létrehozására, amelynek helyszínéül a marosvásárhelyi új 
campus épületét jelöli meg. A Szenátus javasolja, hogy minden helyszín 
hozzon létre diákklubot, amely bekapcsolódhat a magyar egyetemi informa-
tikai klubhálózatba 

241. sz. határozat/2004.10.21.: A marosvásárhelyi Humántudományok 
Tanszéken történt választások alapján a Szenátus dr. Lázár Sándor docenst 
tanszékvezetõvé nevezi ki. 

247. sz. határozat/2004.10.21.: A Szenátus elfogadja a Sapientia – Er-
délyi Magyar Tudományegyetem organogramját.

2005

261. sz. határozat/2005.02.11.: A Szenátus (...) azzal a kéréssel fordul a 
Sapientia Alapítvány Kuratóriumához, hogy térjen vissza a 16/2005-ös ha-
tározatára, és vállalja fel valamennyi szak végzõs hallgatójának pedagógiai 
modulra való beiratkozási költségét, függetlenül attól, hogy tandíjas vagy 
tandíjmentes helyen végzi tanulmányait.
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268. sz. határozat/2005.02.11.: A Szenátus bizottságot nevez ki a Gaz-
dálkodási szabályzat egyeztetésére a HTMH, Programiroda és Sapientia 
Alapítvány  képviselõinek bevonásával, amelynek tagjai az EMTE részérõl 
a karok dékánjai vagy megbízottjaik. A bizottság munkájának koordinálásá-
ért Száraz Enikõ gazdasági fõigazgató felel.

269. sz. határozat/2005.02.11.: A Szenátus elvi beleegyezését adja az 
Élelmiszertudományi Tanszék létrehozásához a Csíkszeredai Mûszaki és 
Társadalomtudományi Tanszék szétválasztásával, amennyiben rendelkezés-
re álló humánerõforrások és anyagi források azt lehetõvé teszik.

276. sz. határozat/2005.02.11.: A Szenátus támogatja a Környezettudo-
mányi Tanszék javaslatát arra vonatkozóan, hogy a kolozsvári kari könyvtár 
az egyetem alapító rektorának, dr. Tonk Sándornak nevét viselje.

282. sz. határozat/2005.03.11.: A Szenátus elhatározza, hogy a másod-
diplomás helyekre felvételi nélkül jelentkezõk teljes képzési idõre szóló tan-
díjának összege az adott szakra megállapított tandíj másfélszerese.

283. sz. határozat/2005.03.11.: A Szenátus jóváhagyja (...) a kolozsvári 
nemzetközi kapcsolatok, európai tanulmányok szak felvételi beiskolázási 
számát. A szak meghirdetése addig nem történik meg, ameddig a HTMH 
hozzájárulását nem adja a szak indításához.

286. sz. határozat/2005.03.11.: A Szenátus elfogadja a hallgatók lakha-
tási támogatásának bevezetését a kolozsvári Természettudományi és Mû-
vészeti Karon, a költségvetési tervezet szerinti keret erejéig.

298. sz. határozat/2005.04.08.: A kétciklusú képzésre való áttérés érde-
kében a 2005/2006 tanévtõl kezdõdõen a Szenátus kinevezi az alapképzési 
szakok tanterveit egyeztetõ bizottságot (...). A Szenátus felkéri a helyszínek 
hallgatói önkormányzatát, hogy egy-egy képviselõt javasoljanak a tanterve-
ket egyeztetõ bizottságba.

301. sz. határozat/2005.04.08.: A Szenátus elvi hozzájárulását adja 
egyetemi tudományos folyóirat indításához, amelynek létrehozása érdeké-
ben minden kar megnevez egy-egy személyt, aki a folyóirat koncepciójának 
kidolgozásáért felel.
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313. sz. határozat/2005.05.06.: A romániai közgazdasági egyetemek-
kel, illetve karokkal való kapcsolattartás és együttmûködés elõsegítése érde-
kében a Szenátus jóváhagyja a csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományi 
Kar csatlakozását a Romániai Közgazdasági Egyetemek és Karok Egyesüle-
téhez (Asociatia Universitãþilor ºi Facultãþilor din Domeniul Economic din 
România).

314. sz. határozat/2005.05.06.: A Szenátus pontosítja 301. sz. határoza-
tát a következõ módon: A Szenátus elvi hozzájárulását adja egyetemi tudo-
mányos folyóirat indításához. A folyóirat létrehozása érdekében minden kar 
– a tudományterületek szerinti szerkezetének megfelelõen – a kari tanács 
döntése által megnevez egy vagy több neves, professzori vagy docensi cím-
mel rendelkezõ oktatót, aki a folyóirat koncepciójának kidolgozásáért felel.

315. sz. határozat/2005.05.06.: A Szenátus egyetért a marosvásárhelyi 
Mûszaki és Humántudományok Kar, az Aalen-i Egyetem, a Miskolci Tudo-
mányegyetem, valamint a Matricon SA cég közötti együttmûködés kezde-
ményezésével a nyomás alatti öntés tantárgy oktatását elõkészítõ közös 
szakmai tevékenységek megszervezése és az ehhez szükséges felszerelések 
pályázati úton történõ beszerzése céljából.

316. sz. határozat/2005.07.01.: A kétciklusos egyetemi képzésre való 
áttérés céljából a Szenátus jóváhagyja az egyetem szerkezetét a 88/2005-ös 
kormányhatározatban szereplõ képzési ágak szerint. 

319. sz. határozat/2005.07.01.: A Szenátus egyhangúlag elfogadja a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kreditrendszerû Tanulmányi 
és Vizsgaszabályzatának módosítását, amely a 2005/2006 tanévtõl lép ér-
vénybe.

321. sz. határozat/2005.07.01.: A Szenátus elhatározza, hogy a vonat-
kozó miniszteri rendeletnek megfelelõen létrehozza a Minõségbiztosítási 
Bizottságot.

324. sz. határozat/2005.07.22: A Szenátus a Rektori Hivatal által meg-
fogalmazott megjegyzések figyelembe vételével elfogadja a csíkszeredai 
Gazdasági és Humántudományi Kar Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, 
azon részek kivételével, amelyek a csíkszeredai Mûszaki és Társadalomtu-
dományi Karral közös ügyeket érintenek (gazdálkodás, könyvtár, informati-
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ka, PR). A közös problémakörök szabályozására a két kar által egyeztetett, 
önálló dokumentum kell készüljön.

325. sz. határozat/2005.07.22: A Szenátus elhatározza az Élelmiszer tu-
dományi Tanszék létrehozását a Mûszaki és Természettudományi Tanszék 
szétválásával.

330. sz. határozat/2005.09.19: A Szenátus jóváhagyja a kétlépcsõs ok-
tatási rendszer alapképzési szakjainak a karok által kidolgozott, különbözõ 
szakmai egyeztetések során kialakított tanterveit. A Szenátus jóváhagyja a 
Nemzetközi kapcsolatok – európai tanulmányok szak alapképzési tantervét 
is, amennyiben a szak indítása a 2005/2006 tanévben megtörténik.

334. sz. határozat/2005.09.19: A Szenátus elfogadja a Rektori Tanács 
által a 2005 tanév elsõ félévi költségvetésének kidolgozásához megállapí-
tott néhány elvet, az alábbiak szerint: A személyi kiadások fejezet tervezése 
az érvényes oktatói és adminisztrációs álláskeretek alapján történik, a jelen-
leg érvényes bérrendszerben. Az ösztöndíjalap meghatározása ugyanazon 
elvek alapján történik, mint az elõzõ tanév esetében: a diákok egyharmada 
részesül tanulmányi, vagy érdemösztöndíjban. Az ösztöndíjak mértéke vál-
tozatlan marad. Az ösztöndíjak a tanév elején lejelentett valós diáklétszám 
alapján újraszámolt keretbõl kerülnek kiosztásra. A lakástámogatásra beter-
vezett keretösszegek felhasználása a Szenátus Szociális Bizottsága által ok-
tóber 15-ig kidolgozott javaslat alapján történik. A kolozsvári nemzetközi 
kapcsolatok – európai tanulmányok szak indítása esetén a felmerülõ több-
letkiadások fedezése a Kolozsvári Kar költségvetési keretébõl történik.

343. sz. határozat/2005.10.28: A Szenátus elfogadja A minõségbiztosítá-
si rendszer bevezetésének alapelveit az EMTE-n dokumentumot munkaanyag-
ként. Ennek megfelelõen elrendeli, hogy tanszéki, kari és egyetemi szinten 
állandóan foglalkozni kell a minõségi mutatók teljesítésének kérdésével, és 
elemezzék a különbözõ szempontok szerint a tanszék/kar tevékenységét, 
valamint támogassák adatszolgáltatás tekintetében a felettes szervezeti egy-
séget.

345. sz. határozat/2005.10.28: Az EMTE keretében történt szervezeti 
változásokat követõen a Szenátus jóváhagyja a kari tanácsok személyi ösz-
szetételét.
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351. sz. határozat/2005.12.09: A szenátus tudomásul veszi a karok je-
lentését a 2005/2006 tanév II. félévének tanulmányi eredményeirõl, és elha-
tározza, hogy a továbbiakban is figyelemmel kívánja követni a tanulmányi 
eredmények alakulását, különös tekintettel azokban az esetekben, amikor 
sorozatosan gyenge eredmények voltak észlelhetõk. A következõ félévtõl 
kezdõdõen a karok érdemjegyek szerinti kimutatásokat is tartalmazó érté-
keléseket készítenek a Rektori Hivatal által kidolgozott egységes formátum 
alapján.

2006

364. sz. határozat/2006.02.24.: A Szenátus beleegyezését adja, hogy a 
2006/2007 tanévtõl kezdõdõen a marosvásárhelyi Mûszaki és Humántudo-
mányok Karon kertészmérnöki tanszék létesüljön a gépészmérnöki tanszék 
szétválása által.

403. sz. határozat/2006.05.19.: Az idegennyelv oktatás hatékonyságá-
nak növelése érdekében, a csíkszeredai Gazdaság és Humántudományok 
Kar javaslata alapján a Szenátus támogatja a csíkszeredai idegennyelvi lekto-
rátus létrehozását, és felkéri dr. Bakacsi Gyula dékán urat, hogy nyelvi lekto-
rátus mûködésének megszervezésére dolgozzanak ki részletes javaslatot.

410. sz. határozat/2006.07.14: A Szenátus javasolja az EMTE Kuratóri-
umának, hogy 3 tandíjmentes helyet hagyjon jóvá a beiskolázási számon 
felül a marosvásárhelyi pedagógia szakon a roma kisebbségi hallgatók szá-
mára.

413. sz. határozat/2006.09.12: A Szenátus jóváhagyja a kolozsvári 
Nemzetközi kapcsolatok – európai tanulmányok szak tantervét, azzal a 
megjegyzéssel, hogy egészüljön ki a Szövegszerkesztés, Protokoll, Tárgyalá-
si technikák tantárgyakkal.

417. sz. határozat/2006.09.12: A Sapientia – EMTE létrehozza a 
Sapientia Alumni Programot.

422. sz. határozat/2006.09.12: A Szenátus megbízza dr. Hollanda Dé-
nes professzort, hogy dékáni minõségében lássa el a marosvásárhelyi Ker-
tészeti Tanszék tanszékvezetõi teendõit mindaddig, míg megfelelõ szakem-
ber töltheti be a tanszékvezetõi státust.



150 DOKUMENTUMOK

424. sz. határozat/2006.09.12: A Szenátus elhatározza a Nemzetközi 
kapcsolatok – Európai tanulmányok Tanszék létrehozását a kolozsvári Ter-
mészettudományi és Mûvészeti Kar keretén belül.

426. sz. határozat/2006.09.12: A Szenátus megbízza dr. Tonk Márton 
docenst a NK–ET Tanszék vezetésével.

434. sz. határozat/2006.09.22.: A Szenátus kéri a Sapientia Alapít-
ványt, hogy csökkentse a Kutatási Programok Intézete által külsõ kutatási 
programokra szánt keretet a belsõ programkeret javára (...). 




