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I SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 

I.1 Általános rendelkezések 
 
A Kari Szervezeti és Működési Szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Marosvásárhelyi Karán zajló oktatási, kutatási, adminisztrációs és gazdasági tevékenységek 
keretét határozza meg. 

Jelen szabályzat alapját a következő törvények és szabályzatok képezik: 
-Nemzeti oktatási törvény (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011); 
-Egyetemi Charta; 
-A Sapientia EMTE belső rendszabályzata (Regulament Intern de Funcţionare); 
-Munkatörvénykönyv (Codul Muncii); 
-A társadalmi párbeszédre vonatkozó törvény (Legea nr. 62/2011, actualizata 2017, a 

dialogului social) 
-Munkabiztonsági és munkaegészségügyi törvény (Legea nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă); 
-A 319/2006-os törvény alkamazási módszertana (Hotărârea nr.1425/11.10.2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006); 
-A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó törvény (Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public); 
-A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló törvény (Legea nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (republicată în M.O. nr. 135/14.02.2005)). 
-A Sapientia EMTE Etikai Kódexe 
 
A Nemzeti Oktatási Törvény előírásai: 
 
131. cikk- (1) Küldetésükből eredő célkitűzéseik teljesítése érdekében, a felsőoktatási 

intézmények a következő szervezeti egységekkel rendelkezhetnek: karok, tanszékek, intézetek, 
központok vagy laboratóriumok, tervezőintézetek, tanácsadási központok, egyetemi klinikák, 
stúdiók és műtermek, színházak, múzeumok, humánerőforrás-fejlesztő központok, kis termelő- és 
szolgáltatásnyújtó egységek, kísérleti állomások, illetve más termelőegységek, valamint 
tudásátadó és technológiaterjesztő egységek. A felsőoktatási intézmények keretében technikai-
adminisztratív ügyosztály működik. 

132. cikk- (1) A kar a képzéseket kidolgozó és kezelő funkcionális szervezeti egység. A kar 
egy vagy több tudomány-, művészeti vagy sportágat ölel fel. 

(2) Az egyetemi karokat az egyetemi szenátus előterjesztésére és jóváhagyásával, a 
felsőoktatási intézmények szervezetére vonatkozó, az Oktatási Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által évente kezdeményezett kormányhatározattal lehet létrehozni, 
megszervezni vagy megszüntetni. 
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(4) Egy kar a képzéseket tanulmánytípusok és ciklusok szerint megszervező egy vagy több 
tanszéket, doktori iskolát, posztgraduális képzéstbiztosító iskolát és kihelyezett tagozatot foglalhat 
magába. 

 
Az Egyetemi Charta előírásai: 
 
2.3.,16. §. 
(25) A karok az érvényes szabályozásoknak megfelelően, átruházott jogkör ben önállóan 

gazdálkodnak. 
3.1.,17. §. 
(1) A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem karokból, tanszékekből, kutatási és 

termelési egységekből áll.  
18. §. 
Az egyetem egységes intézményként működik, három helyszínen (Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Csíkszereda), valamint ezek kihelyezett tagozatain, és tevékenységét e sajátosságnak 
megfelelően szervezi. 

3.2., 22. §. 
(1) Az egyetem funkcionális alapegysége a kar. A kar dolgozza ki és működteti a tanulmányi 

programokat. 
(2) Egy kar egy vagy több tudomány és/vagy művészeti területnek felel meg. 
(3) Karok alapításáról vagy megszüntetéséről, a Kuratórium véleményezésével a Szenátus 

dönt, és az Oktatási Minisztérium javaslatára évente kibocsátott, a felsőoktatási intézmények 
szerkezetéről szóló kormányhatározat rendelkezik. 

(4) A kar egy vagy több tanszéket, doktori és posztgraduális iskolát foglalhat magába, amelyek 
a különböző szintű és típusú tanulmányi programok működtetéséért felelnek, továbbá 
könyvtárakat, kutatóközpontokat, laboratóriumokat, termelő-és szolgáltatóegységeket stb.  

(5) A kar oktatókat, hallgatókat, kutatókat, tervezőket, segédtanszemélyzetet, adminisztratív és 
kisegítő személyzetet foglal magába.  

(6) A kar belső szervezeti felépítését, beleértve az általa működtetett szakokat a dékán 
javaslatára, a Kari Tanács véleményezése nyomán a Szenátus hagyja jóvá, az oktatási és kutatási 
szükségleteknek megfelelően és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében. 

(7) A kar az oktatási és tudományos tevékenységek területén, valamint gazdálkodási és 
adminisztrációs kérdésekben az érvényes szabályozásoknak megfelelően önrendelkezési joggal 
bír.  

(8) A kar a Charta előírásainak, az Egyetem Belső Rendszabályának és a Szenátus által 
jóváhagyott saját Szervezeti és működési szabályzatának megfelelően szervezi meg, és folytatja 
tevékenységét.  

(9) Önrendelkezési jogával élve a kar saját Szervezeti és működési szabályzatának 
megfelelően szervezi meg akadémiai és gazdasági ügyvitelét. 

(10) A kar kollektív döntéshozó testülete a Kari Tanács, ügyvezetője és törvényes képviselője  
a dékán. 
23. §. 
Az egyes helyszínek pénzügyi ügyvitelének lebonyolítására munkapontokat jegyeztet be az 

Egyetem a helyszínei szerinti megyei Pénzügyi Igazgatóságokon. 
A Marosvásárhelyi Kar székhelye: Koronka, 1.C. szám , Maros megye (1681/2015.04.10. 

szenátusi határozat) 
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I.1.1 A szabályzat hatálya, módosításának rendje 

 
A Kari SZMSZ módosításaira vonatkozó tervezetet a Minőségbiztosítási Dékánhelyettes, az 

egyes tevékenységi területek felelőseivel való egyeztetés után, évente január végén terjeszti 
jóváhagyásra a Kari Tanács elé. 

A szabályzat a szenátusi jóváhagyás időpontjától számított 5 munkanap után lép életbe. 
 

I.1.2 A Kar elnevezése, jogállása, székhelye és 
képviselete 

 
A Kar neve:  
Magyarul: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar 
Ránul: Universitatea „Sapienti” din municipiul Cluj-Napoca, Târg ure. 
Angol nyelven: Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Technical and 

Human Sciences, Târgu Mureş. 
 
A Marosvásárhelyi Kar, a Nemzeti oktatási törvény, az Egyetemi Charta és az Egyetem belső 

rendszabályának tiszteletben tartása mellett, a Sapientia EMTE önrendelkezési joggal rendelkező 
szervezeti egysége, saját Szervezeti és működési szabályzatának megfelelően szervezi meg 
akadémiai és gazdasági ügyvitelét. A pénzügyi ügyvitel szempontjából a Marosvásárhelyi Kar a 
Sapientia EMTE munkapontjaként működik. 
 

 
 
A Kar székhelye (egyben a marosvásárhelyi campus címe): 
RO-540485, Corunca 1C, jud. Mureş (Koronka 1C, Maros megye) 
 
A Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ (Centrul de Studii din Sfântu-Gheorghe) címe: 
RO-520036, Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului nr. 50, jud. Harghita 
(Sepsiszentgyörgy, Csíki utca, 50. sz.) 
 
A Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ a Marosvásárhelyi Kar kihelyezett szervezeti 

egységeként működik. 
 
A kar kollektív döntéshozó testülete a Kari Tanács, ügyvezetője és törvényes képviselője a 

dékán. 

I.1.3 A Kar szimbólumai 

 az Egyetem zászlaja: A zászló téglalap alakú, előlapján az embléma található; 

 a Kar logója: az embléma és a kar nevének együttese. 

I.1.4 A Kar feladatai, működésének alapelvei 

 
Az Egyetemi Charta előírásainak megfelelően, az egyetem funkcionális alapegysége a kar. A 

kar dolgozza ki és működteti a tanulmányi programokat. Egy kar egy vagy több tudomány- és/vagy 
művészeti területnek felel meg. 

Feladata az Egyetemi Charta által megfogalmazott oktatási és kutatási feladatok kari szintű 
megvalósítása: elősegíteni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egészének oktató-
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kutató egyetemmé válását a minőségi oktatás és a színvonalas kutatás révén, tevékenyen részt 
vállalni annak a sajátos társadalmi-gazdasági közegnek a fejlesztésében, amelyben működik, a 
Kar és a helyi társadalom kapcsolatának erősítése, a versenyképes tudományos és innovatív 
tudás által hozzájárulni a régió felemelkedéséhez, tudásalapú társadalom kiépítéséhez. 

Az oktatási feladatok megvalósításában a Marosvásárhelyi Kar szorosan együttműködik a 
Sapientia EMTE többi karaival, és megszervezi mindazon tantárgyak oktatását is, amelyekre azok 
felkérik. 

I.1.4.1 A Kar stratégiai célkitűzései, prioritásai 

Oktatási prioritások: 

 az oktatás teljes szintű vertikumának kiépítése minden, a kar által képviselt szakterületen 
(BSc, MSc és PhD); 

 az alapképzési kínálat bővítése: a térség közvetlen munkaerőpiaci és hosszú távú 
társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődési igényeinek megfelelően; 

 a régió és Erdély legtehetségesebb diákjainak, leendő hallgatóinak idevonzása, célirányos 
toborzási programok alkalmazásával és kiemelt ösztöndíjak létrehozásával; 

 a kar legjobb hallgatóinak intenzív, célirányos bekapcsolása oktatási és tudományos 
programokba, országos és nemzetközi szinten; 

 az Alumni-rendszer hatékony működtetése és fejlesztése; 

 felnőttképzési programok szervezése. 
 
Kutatási prioritások: 

 kutató-fejlesztő központok létrehozása és bővítése; 

 együttműködés ipari partnerekkel; 

 ISI-publikációk és más, nemzetközi szintű szakmai eredmények ösztönzése; 

 a kiemelkedő kutatási eredmények intézményi hátterének megteremtése és a kar 
kutatói ösztöndíjrendszerének kialakítása és folyamatos bővítése, ; 

 a regionális és a tágabb fejlesztési igények szolgálata; 

 bel- és külföldi oktatási és kutatási intézményekkel való partnerség bővítése és 
erősítése, közös fejlesztési programok megvalósításának érdekében; 

 az intézményfejlesztési politikáknak a modern műszaki, mezőgazdasági és 
társadalomtudományi kutatások eredményeire történő alapozása.  

 
Szolgáltatási prioritások: 

 a térség önkormányzataival, közbirtokosságaival, a gazdasági szakmai klaszterekkel, 
vállalkozói szövetségekkel és a térség más szereplőivel való együttműködés bővítése, 
hangsúlyos fejlesztése, célirányos együttműködési projektek kezdeményezése; 

 kulturális, felnőttképzési és közösségi programok szervezése.  

I.1.4.2 A Kar és a politika viszonya 

 
Az Egyetemi Charta előírása: 
II.2.3., 16. §. 
(6) Az Egyetem kizárólag az oktatást, a tudományos kutatást, valamint régiófejlesztést 

szolgálja, és nem lehet politikai propaganda vagy összecsapások színtere. A politika az Egyetem 
tevékenységében csak a tudományos elemzés tárgyát képezheti. Az egyetemi vezetői tisztségek 
(rektor, rektorhelyettes, dékán) betöltése összeférhetetlen politikai pártokban vagy egyéb politikai 
szervezetben elfoglalt vezető funkcióval a mandátum ideje alatt. 
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A kari vezetői tisztségek (dékán, dékánhelyettes, tanszékvezető) betöltése összeférhetetlen 
politikai pártokban vagy egyéb politikai szervezetekben elfoglalt vezető beosztással a mandátum 
ideje alatt. 

 

I.2 A Kar közössége 
A Nemzeti oktatási törvény rendelkezései: 
127. cikk- (1) Az egyetemi közösség magában foglalja a hallgatókat, az oktató- és 

kutatószemélyzetet, valamint a kisegítő oktató- és kutatószemélyzetet. 
(2) Az egyetemi közösséghez tartoznak azok a személyek is, akiket e minőséggel az egyetemi 

szenátus határozattal kitüntetett. 
(3) Az egyetemi közösség tagjainak jogairól és kötelezettségeiről a hatályos szabályozások és 

az egyetemi charta rendelkeznek. 
 

Az Egyetemi Charta rendelkezései:  
I.1. §. 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (továbbiakban EMTE vagy Egyetem) főállású, 

társult és emeritus oktatók, tudományos kutatók, hallgatók, oktatássegítő személyzet, műszaki- és 
adminisztratív személyzet, valamint az Alumni Egyesületet alkotó végzettek egyetemi (akadémiai) 
közössége. 

.  
II.2.2.,13. §. 
Az egyetemi közösséget a humanizmus , felebaráti szeretet, méltányosság, következetesség 

és igazságosság, valamint a magyar és egyetemes kultúra értékeinek tisztelete vezérli. Az 
intézmény mindennapi életét a részvétel és az egyetemi autonómia gyakorlata határozza meg. 

II.2.3.,16. §. 
 (2) Az egyetemi közösség román és külföldi állampolgárok számára egyaránt nyitott, a 

megfelelő szakmai képesítés feltételével. Az egyetemi közösségbe versenyvizsga útján és egyéb,  
törvény által előírt módon lehet bekerülni.  
(3) Az egyetemi közösség tagjai gondolati, lelkiismereti, társulási és szólásszabadságot élveznek. 
Szakmai feladataik teljesítése során nem érheti őket semmiféle hátrányos megkülönböztetés, 
részrehajlás vagy megtorlás. A folyamodási jog minden szinten szavatolt. Az akadémiai közösség 
tagjainak, saját érdekeik védelme céljából jogukban áll szakmai szervezetekbe, 
szakszervezetekbe, diákszövetségekbe tömörülni, a törvény előírásainak megfelelően.  
(9) Az egyetemi közösség a helyi és regionális közösségbe beágyazottan működik, és nyitott a  

közösség gondjaira. 
 
Az Etikai Kódex szabályai: 
 
(1) A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Etikai kódexe az intézményben folyó 

oktatási, kutatási, oktatásszervezési, illetve adminisztratív tevékenységre vonatkozó etikai 
alapelveket foglalja magába. Az Etikai kódex az egyetemi élet azon lényeges etikai normáit 
határozza meg, melyeket az egyetemi tevékenységet szabályozó törvények, szabályzatok vagy 
eljárások és nem tartalmaznak, de amelyek ismerete és alkalmazása a teljes értékű akadémiai 
élet alapja. 

(3) Az Etikai Kódex előírásai a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem teljes egyetemi 
közösségére érvényesek– beleértve a különböző oktatási formában részt vevő diákokat, a főállású 
és társult oktatókat, kutatókat, a technikai és adminisztratív személyzetet, a 
segédtanszemélyzetet, az egyetemmel szerződéses viszonyban álló személyeket... 



 9/62 

Az Etikai Kódex az egyetemi munkavégzés minden helyszínén, az egyetem területén és az 
intézmény falain kívül is érvényes, amikor az egyetemi közösség tagjai a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemet képviseletében lépnek fel. . 

Nem tartoznak az Etikai kódex hatálya alá az akadémiai közösség tagjai közötti olyan 
személyes problémák és cselekedetek, amelyek nem befolyásolják semmilyen módon az 
egyetemen folyó oktatást, kutatási, adminisztratív és gazdálkodási tevékenységet.  

 

I.2.1 A Kar vezető tisztségviselőinek jogai és kötelességei 

 

I.2.2 Az oktatók, kutatók és a Kar egyéb alkalmazottainak jogai és 
kötelességei 

 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minden oktatója és kutatója, az oktatást és 
kutatást segítő, valamint a vezetői és ellenőrző feladatokat ellátó személyzete köteles eleget tenni 
az alkalmazottakra vonatkozó viselkedési előírásoknak, amelyeket az egyetem Chartája, valamint 
az Egyetem Etikai Kódexe tartalmaz. 
  
Az oktatók 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
53. §. 
(1) Az oktatókkal szemben támasztott alapvető elvárás a szakmai hozzáértés és az általános 

emberi értékeken alapuló erkölcsi tartás. 
(2) Az oktatói állások versenyvizsga útján kerülnek betöltésre, a törvényes előírásoknak 

megfelelően és a Charta részét képező Oktatói versenyvizsga szabályzat szerint. 
(3) Az oktatók tudományos kutatási tevékenysége sajátos, jól körülhatárolt szakterületeken 

folyik. 
(4) Az oktatói állásban való megmaradás feltétele a folyamatos oktatói és tudományos 

teljesítmény. Az oktatókat időszakosan, a belső szabályozásoknak megfelelő felmérési eljárásnak 
vetik alá. Nem maradhatnak meg beosztásukban azok a tanársegédek, adjunktusok, docensek, 
professzorok, akik egymást követő két év leforgása alatt nem közöltek/valósítottak meg egyetlen– 
saját tudományos/művészeti szakterületükön végzett minőségi szakmai tevékenységüket 
bizonyító– tudományos publikációt, találmányi szabadalmat, tudományos értekezést vagy 
művészeti alkotást sem. Ebben az esetben a tanszékvezető kezdeményezi az érintett oktató 
munkaszerződésének felbontását, egy vizsgálati eljárás nyomán. 

(5) Az EMTE főállású oktatói, a törvényes előírásoknak megfelelően, más intézményekben is 
végezhetnek oktatói vagy kutatói tevékenységet, a tanszékvezető és a dékán hozzájárulásával és 
a Szenátus írásbeli jóváhagyásával. 

(6) A betöltetlen oktatói állásokat az Egyetem főállású vagy nyugalmazott oktatói, illetve társult 
oktatók foglalhatják el, a törvényes előírásoknak megfelelően. Alkalmazásuk az érvényes 
szabályozások előírásai szerint történik.  

(7) A Szenátus, az Egyetem akadémiai szükségleteinek függvényében, jóváhagyhatja az adott 
szakterület elismert kül- vagy belföldi oktatóinak, szakembereinek határozott időre szóló 
meghívását, meghívott társult oktatói minőségben. Olyan szakemberek esetében, akik nem 
rendelkeznek az országban elismert oktatói fokozattal, egy értékelést követően a Szenátus hagyja 
jóvá az illető személy szakmai teljesítménye szerinti, hazai követelményeknek megfelelő oktatói 
fokozatot. Alkalmazásuk az érvényes szabályozások előírásai szerint történik. 
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(10) Tilos olyan egyetemi oktatót főállásba alkalmazni, aki az ország valamely más 
felsőoktatási intézményében főállásúként tevékenykedik. Kivételt képeznek azok, akik a törvény 
által megszabott közszolgálati tisztséget töltenek be.  

(11) Az oktatók és kutatók egyéni tevékenységének értékelése a Szenátus által jóváhagyott 
módon és kritériumok alapján történik. Az értékelési szempontok meghatározásakor figyelembe 
kell venni– az elért eredmények társadalmi hatásával és tudományos elismertségével arányosan–
a hazai és külföldi szakfolyóiratokban megjelent publikációkat, az elismert hazai és külföldi 
könyvkiadóknál megjelent könyveket és monográfiákat, a találmányokat, művészeti alkotásokat, 
továbbá a nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvételt, illetve az oktatói-, 
kutatásszervezési -, és az intézmény érdekében végzett egyéb tevékenységeket. 

 
Az oktató jogai 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
53.§. 
(8) Az oktató jogai: 
a) felkészültségének megfelelő oktatási és kutatási tevékenységet végezhet;  
b) szakmai továbbképzésen vehet részt;  
c) szabadon publikálhatja saját kutatási tevékenységének eredményeit, a törvényeknek és a 

szakmai etikának megfelelően;  
d) vezető beosztást pályázhat meg az Egyetemen;  
e) értékelheti a hallgatók teljesítményét, szakmai kompetenciája és lelkiismerete szerint, a 

szabályzatok és törvények előírásainak betartásával;  
f) részt vehet az Egyetem keretei között működő szervezetek és egyesületek 

tevékenységében; 
g) szakmai egyesületeket és szakszervezetet alapíthat, és ezekben tevékenykedhet; 
h) részt vehet az Egyetem nyilvános rendezvényein. 
 
  

Az oktató kötelezettségei 
 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
53.§. 
(9) Az oktató kötelezettségei: 
a) folyamatosan gyarapítani szakmai ismereteit, tökéletesíteni pedagógiai és módszertani 

felkészültségét;  
b) tudományos kutatómunkát folytatni, és annak eredményeit publikációk, találmányok stb. 

révén közzétenni, valamint az oktatásban felhasználni;  
c) a hallgatók munkáját irányítani és kapcsolatot tartani velük;  
d) tantárgyfelelősként egyetemi jegyzeteket, tankönyveket, oktatási segédanyagokat és 

feladatgyűjteményeket kidolgozni és közzétenni; 
e) az egyéni munkaköri leírásban foglalt tevékenységeket azok teljességében és magas 

szakmai színvonalon elvégezni; 
f) méltóan és felkészülten képviselni az Egyetemet, itthon és külföldön egyaránt;  
g) az EMTE főállású alkalmazottai kötelesek adatot szolgáltatni az intézmény vezetőinek 

(tanszéki, kari, rektori hivatali szinten) az Egyetem keretében végzett tudományos 
tevékenységükről vagy a megvalósított művészi alkotásaikról, az igényelt formában és a 
törvényesség betartásával. A kérés megtagadása vagy a hamis adatszolgáltatás akár a 
munkaszerződés felbontásával is büntethető, az érvényes jogszabályoknak megfelelően; 

h) részt venni az Egyetem által szervezett rendezvényeken. 
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A segédtanszemélyzet és az adminisztratív személyzet 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
 
54.§. 
(1) Az EMTE segédtanszemélyzete és adminisztratív személyzete az akadémiai ügyvitelben  
(titkárságok, tanszékek, könyvtárak), illetve a gazdasági egységekben dolgozó 

alkalmazottakból áll.  
(2) Az akadémiai ügyvitelt a központi hivatalok szintjén az egyetem főtitkára, a karok szintjén a 

kari főtitkár irányítja.  
(3) A Rektori Hivatalban, dékáni hivatalokban, tanszékeken és könyvtárakban, felső- vagy 

középfokú szakirányú végzettségű segédtanszemélyzet dolgozik. 
(4) A jóváhagyott anyagi források függvényében a tanszékek és karok további kisegítő sze-
mélyzetet is alkalmazhatnak.  

(5) A gazdasági ügyvitelt az Egyetem gazdasági főigazgatója vezeti.  
(6) A pénzügyi-könyvviteli tevékenységet a főkönyvelő irányítja, aki a gazdasági főigazgatónak 

és a rektornak tartozik felelősséggel. 
(7) Az alkalmazottak jogait és kötelességeit a munkaköri leírásuk és az Egyetem Belső 

rendszabályzata tartalmazza. 
 

I.2.2.1 A munkaprogram 

A munkaprogramról a Sapientia EMTE Belső rendszabályzatának 16-29 cikkelyei 
rendelkeznek. 

 
A hallgatókkal folytatott munka programjával (órarend) kapcsolatos Kari SzMSz rendelkezések: 
 
-Főállású oktató napi 10 óránál többet nem köteles az egyetemen tartózkodni, oktatni. 
-Főállású oktató nem tarthat egy tömbben 6 óránál többet. 
-Főállású oktató csak tanszékvezetői és dékáni jóváhagyással igényelhet olyan napot, melyen 

egy órája se legyen. 
-A délelőtti oktatási órák reggel 8-tól kezdődnek. 
-A 12.00-13.00 közötti ebédszünet alatt nincs oktatás. 
-A délutáni órák 13.00 órától 19.00 óráig tartanak, az órarend készítésekor ezt kell figyelembe 

venni. Kivételt képeznek azok az oktatási órák, amelyeket a hallgatók kérésére célszerű későbbi 
időpontra beütemezni (pl. a mesteri programok órái). 

-Az órarendkészítésnél figyelembe kell venni azt az elvet, amely szerint a kötelező órák 
folytonos megtartását 14 óra előtt ne zavarja meg a fakultatív órák megtartása; 

 
-Az órarendkészítésnél figyelembe kell venni, hogy a hallgatónak jogában áll megtagadni a 

napi 8 órát meghaladó oktatási tevékenységben való részvételt, egy adott szak keretében. 
 
 
 

I.2.2.1.1 Készenléti szolgálat 

 
Amennyiben egy adott munkakör készenléti szolgálatot igényel, annak teljesítési módját a 

munkaköri leírás rögzíti. 
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Olyan különleges esetekben is szükség lehet készenléti szolgálat teljesítésére, amelyekben a 
munkaköri leírás ennek részleteit nem szabályozza. Ide tartozhat különböző berendezések 
hibaelhárításának a biztosítása, rendezvények munkaprogramon kívüli szervezése esetén, vagy 
épületgépészeti feladatok munkaprogramon kívüli megoldása. 

Ilyen esetekben a dékán írásban megfogalmazott felkérése rögzíti ennek módját, a 
Munkatörvénykönyv biztosította keretek között. 

I.2.2.2 Pihenőszabadság, ünnepnapok, szabadnapok 

I.2.2.2.1 Pihenőszabadság, hivatalos ünnepnapok 

 
A hivatalos ünnepnapok miatt elmaradó, órarend szerinti oktatási tevékenységek pótlása a 

tananyag átcsoportosításával történik. 
 

A pihenőszabadság alatt, illetve hivatalos ünnepnapokon a karon tartózkodni a következőképpen 
lehet: 
- oktatóknak a tanszékvezető beleegyezésével és a dékán értesítésével; 
- versenyre felkészülő diákoknak tanszékvezetői javaslattal és dékáni engedéllyel, 
balesetveszélyes tevékenységek esetében munkavédelmi képzés, és ha szükséges, személyzeti 
felügyelet biztosításával; 
- bizonyos feladatok (felvételi bizottság, tenderelbírálás stb.) esetén kinevezés alapján. 
 
A kar laboratóriumaiban zajló tevékenységért a tantárgyfelelős felel és az illető labor, műhely 
technikusa segíti őt a munkájában. A leltárért a labortechnikus felel. 
 

I.2.2.2.2 Hivatalos ünnepnapokon kívüli szabadnapok 

 
A kari tevékenység folytonossága, zökkenőmentes lebonyolítása szempontjából indokolt 

többletmunka szabadnapok kivételére jogosít. 
 
A kar dékánja jogosult arra, hogy a hivatalos ünnepnapokon kívül három további napot 

nyilvánítson szabadnappá a kar közössége számára. Ezek általában vallási ünnepekhez kötődő 
napok, vagy a hivatalos ünnepek és szabadnapok kiegészítését szolgálják. Az így meghatározott 
szabadnapok pótlása kötelező, ennek módjáról a Kari Vezető Tanács dönt. 

I.2.3 A hallgatók jogai és kötelességei 

 
Egyetemi hallgatónak minősül az, akit valamelyik szakra tett sikeres felvételi vizsga vagy más 

felsőoktatási intézményből való átiratkozás nyomán a rektor annak nyilvánított, és aki a folyó 
tanévre beiratkozott. 

Felsőfokú tanulmányokra érettségi oklevél vagy azzal egyenértékű tanulmányi okmány 
birtokában lehet beiratkozni. 

A jelentkezők felvétele, az egyes szakokra meghirdetett helyek számának függvényében, a 
Szenátus által jóváhagyott Felvételi szabályzat szerint történik.  

 

I.2.3.1 A hallgatók jogai 
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Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
56.§. 
(1) A hallgatók jogait és kötelességeit az EMTE Chartája, Tanulmányi és vizsgaszabályzata, a 

beiskolázási szerződés és a Hallgatói kódex tartalmazza. 
(2) Tanulmányai folyamán a hallgató jogai:  
a) részt vehet az EMTE által nyújtott oktatási folyamatban, beleértve a szakmai gyakorlatot is;  
b) elismertetheti a bizonylatokkal és megfelelő tudásanyaggal tanúsított, egyéni szerződés 

alapján elvégzett szakmai gyakorlatát; 
c) joga van hazai és külföldi mobilitásban részt venni, és az így szerzett tanulmányi krediteket 

elismertetni, a jogszabályoknak megfelelően; 
d) ingyenesen használhatja az egyetem oktatási anyagait és segédeszközeit, illetve 

könyvtárait;  
e) ingyenesen jogosult előadásonként legkevesebb 5 oldalas terjedelmű, papíralapú vagy 

elektronikus egyetemi jegyzetre; 
f) joga van arra, hogy a felvett tantárgyakból objektív, diszkriminációmentes tudásfelmérésben 

részesüljön, és megismerje az értékelés alapján álló szempont- és osztályozási rendszert; 
g) megfellebbezheti az írásbeli vizsga osztályzatát, és joga van olyan bizottság előtt 

újravizsgázni, amelynek a korábbi, megfellebbezett vizsgát lebonyolító oktatók nem tagjai; 
h) jogában áll megtagadni a napi 8 órát meghaladó oktatási tevékenységben való részvételt, 

egy adott szak keretében; 
i) egyidejűleg két különböző képzésben is részt vehet, ha megfelel a felvételi elvárásoknak;  
j) a tantervben megállapított feltételrendszernek megfelelően, rugalmasan alakíthatja ki a 

kötelező, opcionális és fakultatív tantárgyak felvételének sorrendjét, ezáltal szabadon 
megtervezheti tanulmányi útvonalát, illetve megválaszthatja szakirányát (tantárgycsomagjait);  

k) a Tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően megszakíthatja, illetve 
folytathatja tanulmányait; 

l) tájékoztatásra jogosult az oktató részéről a tantárgy tartalmi elemeiről;  
m) részt vehet más szakok tantervében szereplő tevékenységeket (előadás, szeminárium, 

gyakorlat) 
n) igényelheti a képzése tantervén kívül eső előadások, szemináriumok, gyakorlati 

tevékenységek megszervezését, a Kari Tanács jóváhagyásával;  
o) részt vehet az egyetem tudományos, illetve más jellegű tevékenységeiben (tudományos 

diákkörök, alkotócsoportok, sportegyesületek, klubok stb.);  
p) rendeltetésszerűen és a vonatkozó előírásoknak megfelelően használhatja az egyetem 

tudományos és kutatási célokat szolgáló felszereléseit;  
q) használhatja az Egyetem, illetve a kar által biztosított hagyományos és elektronikus 

információszerzési eszközöket;  
r) a működési szabályzatoknak megfelelően használhatja a kollégiumot és az étkezdét, 

befogadóképességük függvényében;  
s) a Charta és a Választási szabályzat előírásai szerint képviselőket küldhet a Hallgatói 

Önkormányzatba, a Kari Tanácsba és a Szenátusba;  
t) az intézmény anyagi lehetőségeinek függvényében, valamint az érvényes szabályzatok 

előírásainak megfelelően tanulmányi, illetve szociális ösztöndíjban részesülhet; 
u) a Szenátus által jóváhagyott módszertan szerint részt vehet az egyes tantárgyak és azok 

előadóinak értékelésében, és szabadon kifejezhetik ezzel kapcsolatos véleményének; 
v) az évfolyamfelelős vagy szakkoordinátor révén térítésmentes tanulmányi irányításban, 

valamint szakmai és pszichológiai tanácsadásban részesülhet; 
w) szabad tájékozódási és hozzáférési joga van a Szenátus, a Kari Tanács által jóváhagyott 

eljárási rendekhez és határozatokhoz; 
x) tájékoztatást kérhet a tandíjak és adminisztratív díjak összegének megállapításáról; 
y) jelezheti a visszaéléseket, és kérheti a rendellenességek kivizsgálását; 



 14/62 

z) joga van elektronikus vagy papír alapú kérelmeit iktattatni és azokra 30 napon belül írásbeli 
választ kapni; 

aa) joga van legalább 5 nap benyújtási határidőre a különböző ösztöndíjakra, mobilitási 
támogatásokra stb. kiírt pályázatokon; 

bb) képviselői révén joga van részt venni a rektor megválasztásában, függetlenül a választás 
lebonyolításának módjától; 

cc) minden egyetemi év kezdetén a dékáni hivatalok (nyomtatott vagy elektronikus formában) 
kötelesek közzétenni a hallgatókra vonatkozó fontos információkat, és ezeket a Hallgatói 
tájékoztatóban a diákok rendelkezésére bocsátani. A Hallgatói tájékoztató az intézményről, 
karokról, tanszékekről szóló információk mellett kitér a tanulmányok szervezési és strukturális 
kérdéseire, a meghirdetett tárgyakra, és egyéb, a diákok számára fontos tudnivalókat (művelődési 
és szabadidős lehetőségek, egészségügyi szolgáltatások, szálláslehetőség stb.) ismertet. A 
Hallgatói tájékoztatónak tartalmaznia kell a tantárgyak leírását, és a vizsgáztatás menetére, a 
számonkérés, illetve a kreditek megszerzésének módjára vonatkozó információkat.  

(3) Az Egyetemnek és a karoknak biztosítaniuk kell a diákok számára az Oktatási Minisztérium 
által kibocsátott, „A hallgatók jogainak és kötelességeinek kódexe” c. dokumentum 13. §. 1b és 1c 
pontjánál felsorolt ingyenes juttatásokat. 

(4) A kar saját költségvetéséből – rendszeresen vagy alkalmanként – különböző díjakban 
részesítheti azokat a hallgatókat, akik kiemelkedő szakmai vagy tudományos eredményt értek el. 

 
A Kari Szervezeti és Működési Szabályzatnak nincsenek a hallgatók jogaira vonatkozó egyéb 

előírásai. 
 

I.2.3.2 A hallgató kötelességei 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
56.§. 
(5) A hallgató kötelességei:  
a) a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített előírásoknak megfelelően, határidőre 

teljesíteni a Tanulmányi szerződésében foglalt tantárgyak tantárgyleírásában megállapított 
kötelezettségeket;  

b) tiszteletben tartani az Egyetem erkölcsi normáit és belső rendjét, a Charta, az Etikai kódex 
és az egyetemi szabályzatok előírásait;  

c) gondosan használni és működőképes állapotban megőrizni a rendelkezésére bocsátott 
javakat (előadótermeket, felszereléseket, laboratóriumokat, könyvtárat, kollégiumot, étkezdét stb.), 
az okozott károkat pedig az érvényben levő szabályzatok előírásai szerint meg kell térítenie; 

d) tudomásul venni és tiszteletben tartani az Egyetem területén, valamint a szakmai gyakorlat 
helyszínén érvényes munkavédelmi szabályokat; 

e) az egyetemi közösséget óvni és erősíteni, tiszteletben tartva az Egyetem értékrendjét és az 
udvarias viselkedés szabályait;  

f) időben befizetni és a Szenátus által évente megállapított díjakat. 
 
A Kari Szervezeti és Működési Szabályzatnak nincsenek a hallgatók kötelességeire vonatkozó 

egyéb előírásai. 

I.2.4 A munkavállalók érdekvédelme 

Az Egyetemi Charta rendelkezései : 
37.§. 
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(1) A döntéshozatali folyamat átláthatósága jegyében, az intézményi konszenzus 
megvalósítása céljából a vezetői testületek párbeszédet folytatnak az intézmény dolgozóinak 
képviselőivel vagy a szakszervezettel, és elősegítik a velük való együttműködést. 

(2) A vezetői testületek és az Egyetem dolgozóinak képviselői vagy a szakszervezet közötti 
kapcsolat az alábbiakra vonatkozik: 

a) a dolgozók vagy a szakszervezet képviselői meghívottként részt vehetnek azokon az 
üléseken, amelyeken a dolgozók jogait és kötelességeit érintő döntéseket hoznak; 

b) a munkavállaló kérésére, egyéni munkaszerződésének megtárgyalásakor a szakszervezet 
képviselőjének jelenléte biztosított; 

c) a felmerült munkakonfliktusok vagy érdekellentétek tárgyalás útján történő rendezése; 
d) az egyetemi etika betartását vizsgáló és az Egyetem tevékenységét kiértékelő 

bizottságokba be kell vonni a szakszervezet vagy a dolgozók képviselőit. 
 
A Kari SzMSz előírásai: 
A munkavállalók érdekvédelme a Munkatörvénykönyvben rögzített előírások szerint történik. 
A munkavállalók érdekvédelmi szervezetetekbe (szakszervezetekbe) tömörülhetnek.   
Szakszervezetek hiányában a munkavállalókat a munkáltatóval folytatott párbeszédben 

választott képviselők képviselik, a Munkatörvénykönyv III. fejezetének a 221-223 cikkelyei, illetve a 
62/2011-es társadalmi párbeszéd törvény szerint. 

A munkavállalók munkavédelmi érdekeit a kar vezetősége előtt a kar munkavédelmi felelőse 
képviseli. 

 

I.2.5 A fegyelmi kihágások kezelése 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
56.§. 
(5) A hallgató kötelességei:  
b) tiszteletben tartani az Egyetem erkölcsi normáit és belső rendjét, a Charta, az Etikai kódex 

és az egyetemi szabályzatok előírásait;  
c) gondosan használni és működőképes állapotban megőrizni a rendelkezésére bocsátott 

javakat (előadótermeket, felszereléseket, laboratóriumokat, könyvtárat, kollégiumot, étkezdét stb.), 
az okozott károkat pedig az érvényben levő szabályzatok előírásai szerint meg kell térítenie; 

 
A fegyelmi kihágások kezelésének módjáról a Sapientia EMTE Belső rendszabályzata és az 

Etikai Kódex rendelkezik. 
 

I.3 A Kar szervezeti rendszere és vezetése 
 

I.3.1 A Kar szervezeti egységeinek rendszere, a Kar 
organogramja 

 
A Kar szervezeti egységeit, ezek vezetését és a köztük fennálló kapcsolatok rendszerét a Kar 

Organogramja foglalja össze, amely mellékletként a Kari SzMSz szerves részét képezi. 

I.3.2 A Kar vezetése 
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A Nemzeti oktatási törvény rendelkezései: 
207. cikk: 
(1) Az állami vagy magán felsőoktatási intézmények vezetőszervei az alábbiak: 
a.) az egyetem szintjén az egyetemi szenátus és vezetőtanács 
b.) a kari tanács 
c.) a tanszéki tanács 
(2) A vezető beosztások az alábbiak: 
a.) az egyetem szintjén a rektor, a rektorhelyettesek, az ügyvezető igazgató 
b.) az egyetemi kar szintjén a dékán és a dékánhelyettesek 
c.) a tanszék szintjén a tanszékvezető 
(7) Az egyetemi, kari és tanszéki vezetőszervek és vezető beosztások meghatározásának és 

betöltésének folyamatát az egyetemi chartában kell megszabni esetenként a karok, tanszékek, 
tanulmányi vonalak és képzések szerinti képviselet elvének betartásával. 

 
 214. cikk: 
(4) A felsőoktatási intézmények vezetőszerveinek és vezető beosztásait betöltő személyeknek 

a feladatait és hatáskörét a törvény szerint az egyetemi chartában kell meghatározni. 
 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
16. § 
(18) Az akadémiai közösség bármely tagjának jogában áll részt venni az egyetem 

vezetésében, a törvényes előírásoknak megfelelően. 
45.§ 
(7) A vezetői tisztséget betöltő személyek és a vezető testületek tagjainak mandátuma négy 

évre szól. 
 (9) A vezetői testületi tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át. 
(10) Abban az esetben, ha egy vezető beosztású személy két hónapnál hosszabb ideig nem 

tudja ellátni feladatait olyan objektív okból, amely nem teszi szükségessé a tisztségéből való 
felmentését, távollétére, az őt megválasztó testület jóváhagyásával, teljes körű helyettest nevez ki. 

I.3.2.1 A Kari Tanács 

I.3.2.1.1 A Kari Tanácsra vonatkozó általános rendelkezések (a Kari 

Tanács feladata, hatásköre, döntései, a Kari Tanács által 

átruházott hatáskörök) 

A Nemzeti oktatási törvény rendelkezései 
213. cikk: 
(10) A kari tanács az egyetemi kar tanácskozó és döntéshozó szerve. A kari tanács feladatai 

az alábbiak: 
a) a dékán előterjesztésére jóváhagyja a kar struktúráját, szervezetét és működését; 
b) jóváhagyja a kar által gondozott képzéseket 
c) ellenőrzi a dékán tevékenységét, és jóváhagyja annak éves beszámolóit a kar általános 

helyzetéről, a minőségbiztosításról és az egyetemi etika karon belüli betartásáról 
d) teljesít az egyetemi chartával megszabott vagy az egyetemi szenátus által jóváhagyott, a 

hatályos joggal összhangban álló bármely más feladatot. 
214. cikk: 
(4) ...Az egyetemi szenátus, a kari tanács és a tanszéki tanács a jelen lévő tagok 

szótöbbségével határoz, ha az ülésen részt vesz a tagok legkevesebb kétharmada. Az említett 
vezetőszervek tagjainak szavazata egyenlő súlyú. 
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Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
35. §. 
(1) A kar vezető testülete, döntéshozó és tanácskozó fóruma a Kari Tanács. 
(2) A Kari Tanács tagságának összetételét az oktatók és kutatók legfeljebb 75%-ban, az 

egyetemi hallgatók pedig legalább 25%-ban teszik ki.  
(3) Az oktatók és kutatók kari tanácsi képviselőit a kar főállású oktatói és kutatói, a hallgatók 

küldötteit pedig a kar diákjai választják, általános, közvetlen, titkos szavazással. 
(4) A Kari Tanácsban a kar minden alegysége képviselteti magát. 
(5) A tanszékvezetők hivatalból a Kari Tanács szavazati jogú tagjai.  
(6) Az egyes tanszékek kari tanácsi küldötteinek számát úgy kell megállapítani, hogy a főállású 

oktatók és kutatók képviseleti aránya 1/5 legyen. A Kari Tanács létszámáról és a képviselet 
módjáról a – jelen Charta szerves részét képező – Egyetemi választási szabályzat rendelkezik. 

(7) A Kari Tanács havonta ülésezik, a félév kezdetén megállapított ülésrend szerint. Rendkívüli 
esetben a testület a dékán vagy a Kari Tanács tagjai egyharmadának kérésére is összehívható.  

(8) A Kari Tanács szakbizottságokat jelöl ki, a szenátusi szakbizottságok mintájára.  
(9) A Kari Tanács érvényesíti a tanszékvezetők megválasztását. 
(10) A jogszabályoknak megfelelően, a Kari Tanácsnak jogában áll a megválasztott 

tanszékvezető megerősítését megtagadni, továbbá kezdeményezheti a dékán, a 
dékánhelyettesek, kari kancellár, tanszékvezetők, valamint a Kari Tanács bármely tagjának 
tisztségéből való felmentését. 

(11) Az egyetemi autonómia keretében, a Kari Tanács hatásköre: 
a) a dékán javaslatára véleményezi a kar szervezeti felépítését, és jóváhagyja a szervezeti 

egységek működési szabályzatát;  
b) jóváhagyja a kar fejlesztési stratégiáját; 
c) jóváhagyja a kar keretében működő tanulmányi programokat (tanterveket és 

tantárgyleírásokat);  
d) elfogadja a dékáni tisztségre pályázók menedzseri programját; 
e) megerősíti tisztségében a dékánhelyetteseket;  
f) szakbizottságai révén felügyeli a dékán tevékenységét; 
g) elfogadja a kar általános helyzetéről, a karon belüli minőségbiztosításról és az egyetemi 

etikai előírások kari szintű betartásáról szóló éves dékáni beszámolót;  
h) jóváhagyja a kar szervezeti és működési szabályzatát; 
i) jóváhagyja a kar keretében működő tanszékek szervezeti és működési szabályzatát; 
j) meghatározza a tanszékek oktatási és kutatási feladatait; 
k) érvényesíti a karon kívülről származó oktatói tevékenységek – dékán által összeállított – 

megrendelőlapját; 
l) érvényesíti a tanszékek által kidolgozott oktatói és kutatói álláskereteket, valamint jóváhagyja 

az adminisztratív személyzet munkaköri leírását; 
m) jóváhagyja az oktatói állásokra kiírt versenyvizsgák bizottságának összetételét;  
n) jóváhagyja a kar adminisztratív állásaira meghirdetett versenyvizsgák lebonyolításának 

módszertanát;  
o) kari szinten elfogadja a meghirdetett oktatói állásokra szervezett versenyvizsgák 

eredményét, az oktatói versenyvizsga szabályzat és az egyetem által elfogadott etikai elveknek 
megfelelően;  

p) javaslatot tesz oktatói és kutatói személyzet alkalmazására;  
q) a tanszéki tanácsok javaslatára jóváhagyja a szakterületükön kiemelkedő eredményt– 

találmányok, újítások, díjak, tudományos publikációk– elért, elismert bel- és külföldi szakemberek 
meghívott társult oktatói státuszban való alkalmazását;  

r) láttamozza a társult oktatók jegyzékét;  
s) javaslatot tesz az egyes szakok/képzési ágak beiskolázási számára; 
t) jóváhagyja a felvételi vizsga kritériumait;  
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u) ellenjegyzi az új tanulmányi programok indítására tett javaslatokat, és kezdeményezi 
engedélyezésüket a Vezetőtanácsnál, illetve javaslatot tesz a nem hatékonyan működő 
tanulmányi programok megszüntetésére; 

v) megvitatja, jóváhagyja, illetve módosítja a tanulmányi programok tantervét;  
w) jóváhagyja a tantárgyleírásban foglalt tantárgyi követelményeket;  
x) az érvényes jogszabályok és a Charta előírásainak megfelelően megállapítja a 

kutatócsoportok működési rendjét; 
y) elfogadja a kari és a tanszéki szintű költségvetést, valamint az adminisztratív személyzet 

érvényes normák szerinti bérezését, a finanszírozásra vonatkozó, Szenátus által jóváhagyott 
szabályoknak és elveknek megfelelően; 

z) a tanév kezdetén leosztja a kari költségvetést tanszékekre, a Szenátus által meghatározott 
módszertan szerint; 

aa) új beruházásokra tesz javaslatot, értékük és kivitelezési ütemtervük megjelölésével; 
bb) nemzetközi akadémiai együttműködési stratégiákat dolgoz ki, és javaslatokat tesz a kar 

alegységeinek támogatásával létrehozható nemzetközi együttműködésekre; 
cc) megvitatja és véleményezi a tanszékek javaslatait a díszdoktori (Doctor Honoris Causa) 

cím, illetve más díjak és kitüntetések odaítélésére vonatkozóan; 
dd) véleményezi a tanszékek javaslatait az emeritus professzori cím odaítélésére 

vonatkozóan; 
ee) javaslatot tesz a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó munkatársak jutalmazására; 
ff) a vonatkozó jogszabályok betartásával javaslatot tesz az oktatók fegyelmi felelősségre 

vonására, indokolt esetben pedig munkaviszonyuk felbontására; 
gg) a Szenátus elé terjeszti a kredit ponttal értékelhető önkéntes hallgatói tevékenységek 

jegyzékét. 
(12) A Kari Tanács a szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmadának jelenlétében 

határozatképes. A határozatok meghozatalához a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű 
többsége szükséges. 

(13) A Kari Tanácsban titkos szavazást lehet elrendelni. Egyéni jellegű, személyekre 
vonatkozó határozatait a kari tanács mindig titkos szavazással hozza. 

(14) A Kari Tanács jóváhagyhatja konzultatív bizottságok létrehozását, melyeknek tagjai 
lehetnek az EMTE végzett hallgatói, gazdasági szakemberek, a helyi közigazgatási szervek, 
oktatási és művelődési intézmények, szakmai körök- vagy más, a térségben jelentős szereppel 
bíró szervezetek képviselői. 

 
A Kari SzMSz előírásai: 
A Kari Tanács esetenként elrendelheti a Kar Közgyűlésének összehívását. A közgyűlés tagja a 

kar minden főállású alkalmazottja és hallgatója. A kar közgyűlése a részvételi demokrácia 
eszköze. A tagok részvétele nem kötelező, a közgyűlés alkalmával megfogalmazott álláspontok 
konzultatív jellegűek. A kari szintű döntéseket a Kari Tanács hozza meg minden hatáskörébe 
tartozó kérdés esetében. 

 
A tantárgyleírások a tantárgyfelelős, a tanulmányi programfelelős és a tanszékvezető által 

aláírt formában kerülhetnek jóváhagyásra. 
 

 A Kari SzMSz rendelkezései: 
A Kari Tanács tanácskozási joggal rendelkező további tagjai (amennyiben nem megválasztott 

képviselők): 

 a Kar dékánja 

 a Kar dékánhelyettesei 

 a Kar gazdasági igazgatója 
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 a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ igazgatója 

 a Hallgatói Önkormányzat elnöke. 
 

I.3.2.1.2 A Kari Tanács működési rendje 

 
1. A Kari Tanács szervezeti és működési rendjét egy külön szabályzat határozza meg, amely 

mellékletként szerves részét képezi a jelen szabályzatnak. 
2. A Kari Tanács havonta ülésezik, a félév kezdetén megállapított ülésrend szerint. Rendkívüli 

esetben a testület a dékán vagy a Kari Tanács tagjai egyharmadának kérésére is összehívható.  
3. A Kari Tanács szakbizottságokat jelöl ki, a szenátusi szakbizottságok mintájára. 
4. A Kari Tanács jóváhagyhatja konzultatív bizottságok létrehozását, melyeknek tagjai lehetnek 

az EMTE végzett hallgatói, gazdasági szakemberek, a helyi közigazgatási szervek, oktatási és 
művelődési intézmények, szakmai körök- vagy más, a térségben jelentőséggel bíró szervezetek 
képviselői. 

 

I.3.2.1.3 A Kari Tanács ülése (munkaterv, napirend, az ülés előkészítése, 

a határozathozatal rendje) 

1. A Kari Tanács a szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmadának jelenlétében 
határozatképes. A határozatok meghozatalához a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű 
többsége szükséges. 

2. A Kari Tanácsban titkos szavazást lehet elrendelni. Az egyes személyeket érintő, egyedi 
határozatokat mindig titkos szavazással hozzák. 

I.3.2.1.4 A Kari Tanács működésével összefüggő adminisztratív feladatok 

ellátása 

I.3.2.2 A Kar további vezető és döntés előkészítő testületei 

A Nemzeti oktatási törvény rendelkezései: 
207. cikk: 
(1) Az állami vagy magán felsőoktatási intézmények vezetőszervei az alábbiak: 
a.) az egyetem szintjén az egyetemi szenátus és vezetőtanács 
b.) a kari tanács 
c.) a tanszéki tanács 
 
A Kari SzMSz rendelkezései: 
A Marosvásárhelyi Kar vezető testületei: 
a.) a Kari Tanács; 
b.) az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, az Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék, a 

Gépészmérnöki Tanszék, a Kertészmérnöki Tanszék, a Matematika-Informatika Tanszék, és a 
Villamosmérnöki Tanszék tanszéki tanácsai; 

 
A Marosvásárhelyi Kar döntés előkészítő testületei: 
a.) A Kari Vezetőtanács; 
b.) A Karon működő bizottságok. 

I.3.2.2.1 A tanszéki tanácsok 

Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
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24. §. (4) A tanszéket kollektív döntéshozó testületként a Tanszéki Tanács vezeti, melynek 
ügyvezetője a tanszékvezető. A Tanszéki Tanács a tanszékvezetőből és tagokból áll, akiket a 
tanszék összes főállású oktatója és kutatója közvetlen és titkos szavazás útján választ meg.  

 
A Kari SzMSz további rendelkezései a tanszékek működésére vonatkozó fejezetben találhatók. 

I.3.2.2.2 A Kari Vezetőtanács 

 
A Kari Vezetőtanács (KVT) a karon belüli egyetemi ügyintézés konzultatív testülete, amelynek 

célja a dékán napi munkájának segítése az Egyetemi Charta 5.4.10-es pontja értelmében. A Kari 
Vezetőtanácsot a dékán, a dékánhelyettesek, a kari gazdasági igazgató, a kari főtitkár, a 
tanszékvezetők és a Hallgatói Önkormányzat kari képviselője alkotja.  

A Kari Vezetőtanács (KVT) rendszerint hetente, előre meghatározott időpontban vagy szükség 
szerinti gyakorisággal ülésezik. A testületet összehívhatja a dékán, de hiányában összeülhet a 
dékánhelyettesek kérésére is.  

A Kari Vezetőtanács (KVT) ülésein a következő kérdések kerülnek napirendre: 
-a kari tanács döntéseinek alkalmazása; 
-a kari tanács üléseinek előkészítése; 
-a kari tanács ülései közötti időintervallumban a folyó ügyekben való döntéshozatal 

elősegítése; 
-a kari operatív feladatok megoldása; 
-a tanszékek munkájának összehangolása. 
A Kari Vezetőtanács (KVT) üléseiről 24 órán belül emlékeztető készül, amelyet a tagok e-

mailen kapnak meg. Az emlékeztető elkészítéséről és elküldéséről a kari főtitkár gondoskodik.  

I.3.2.2.3 A Karon működő bizottságok 

 
A kari szintű bizottságok részben a Szenátus bizottságainak megfelelő, részben a Kari Tanács 

által meghatározott, a helyi jellegzetességeknek, szervezeti koncepciónak megfelelő 
feladatköröket töltenek be. 

 
1.) A kari bizottságok létrehozása és működése, a bizottsági tagok kinevezése 
 
a.) Kari Informatikai Bizottság 
Működését külön szabályzat határozza meg, amely mellékletként a Kari SzMSz szerves részét 

képezi. 
b.) Kari Minőségbiztosítási Bizottság 
Működését külön szabályzat  határozza meg, amely mellékletként a Kari SzMSz szerves 

részét képezi. 
c.) Kari Tanulmányi és Kredit Bizottság 
Működését külön szabályzat  határozza meg, amely mellékletként a Kari SzMSz szerves 

részét képezi. 
d.) Kari Tudományos Diákköri Tanács (TDT) 
Működését külön szabályzat  határozza meg, amely mellékletként a Kari SzMSz szerves 

részét képezi. 
e.) Kari Tudományos Bizottság 
Működését külön szabályzat  határozza meg, amely mellékletként a Kari SzMSz szerves 

részét képezi. 
f.) Kari Akkreditációs Bizottság 
Működése:  
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g.) Kari Ösztöndíjbizottság 
Működése:  
h.) Kari Felvételi Bizottság 
A kari Felvételi Bizottság feladata a felvételi megszervezése és lebonyolítása a nyári és az őszi 

felvételi időszakokban minden oktatási program (úgy alapképzés, mint mesterképzés) esetében. 
A kari felvételi bizottság elnöke a dékán, összetételében az Egyetemi Felvételi Szabályzat 

értelmében részt vesznek a tanszékvezetők, illetve a Kari Tanács kinevezése értelmében a 
felvételi bizottsági titkár és a technikai bizottsági tagok (a felvételi nyilvántartó programot 
karbantartó és működtető személy, kari és tanszéki titkárok). 

A Kari Felvételi Szabályzat kidolgozását, illetve frissítését a felvételi bizottság titkára végzi a 
dékán, vagy az oktatási dékánhelyettes irányításával. A Kari Felvételi Szabályzatot a Kari Tanács 
hagyja jóvá és mellékletként a Kari SzMSz szerves részét képezi. 

 
i.) Beszerzési elbíráló bizottság 
 
j.) Felértékelő bizottság 
 
2.) Alkalmi bizottságok 
 

 Vizsgabizottságok; 

 Versenyvizsga bizottságok; 

 Leltározási bizottság; 

 Leíró bizottság; 

 Rendezvények szervezésére, alkalmi tevékenységek lebonyolítására alakuló 
bizottságok; 

 Versenytárgyalások elbíráló bizottságai. 
 

I.3.2.3 A Kar vezető tisztségviselői 

I.3.2.3.1 A dékán 

 
A Nemzeti oktatási törvényrendelkezései: 
213. cikk: 
(9) A dékán képviseli a kart, és felel annak menedzsmentjéért és vezetéséért. A dékán a kar 

helyzetéről évente beszámol a kari tanácsnak. A dékán vezeti a kari tanács üléseit, és végrehajtja 
a rektor, a vezetőtanács és az egyetemi szenátus határozatait. A dékán feladatait az egyetemi 
chartával és a hatályos joggal összhangban kell meghatározni. 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
41.§. 
(1) A dékán a kart képviseli, és felelős annak menedzseléséért és vezetéséért. 
(2) A dékán vezeti a Kari Tanács üléseit, és végrehajtja a Szenátus, a Kuratórium, illetve a 

rektor rendeleteit. 
(3) A dékán kijelölése a tisztségében megerősített rektor által szervezett nyilvános 

versenyvizsga nyomán történik, a Kari Tanács támogatását élvező jelöltek közül – a bemutatott 
menedzseri programjuk alapján. A pályázat eredményét a Szenátus érvényesíti. A dékánt a rektor 
nevezi ki tisztségébe. 

(11) A dékánt a Szenátus mentheti fel tisztségéből, a rektor megalapozott kezdeményezésére 
vagy a Kari Tanács többségének szavazata nyomán. 
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(12) A dékáni beosztás megüresedése esetén, a részleges választások lebonyolításáig, a kart 
egy dékánhelyettes vezeti, akit a rektor megbízott dékánnak nevez ki. 

 
A dékán megválasztásának rendjéről részletesen A Sapientia EMTE dékánválasztási 

szabályzata rendelkezik. 

I.3.2.3.1.1 A dékán feladata és hatásköre 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
 
41.§. 
(1) A dékán a kart képviseli, és felelős annak menedzseléséért és vezetéséért. 
(2) A dékán vezeti a Kari Tanács üléseit, és végrehajtja a Szenátus, a Kuratórium, illetve a 

rektor rendeleteit. 
(4) A dékán hatásköre és feladatai:  
a) kidolgozza a kar fejlesztési stratégiáját; 
b) vezeti a Kari Tanács üléseit; 
c) kinevezését követően kijelöli a dékánhelyetteseket és kari kancellárt, a kar főállású oktatói 

közül; 
d) koordinálja a kar költségvetésének kidolgozását; 
e) a rektor által ráruházott hatáskörben rendelkezik a kar költségvetése, különböző javai és 

forrásai fölött, az érvényes jogszabályok és egyetemi szabályzatok betartásával; 
f) felel az oktatói, kutatói és adminisztratív állások betöltésére kiírt versenyvizsgák törvényes 

lebonyolításáért; 
g) felel a diákok vizsgáinak és egyéb tudásfelmérő értékelésének törvényességéért. A dékán 

semmisnek nyilváníthatja egy vizsga vagy felmérés eredményét, ha azt bizonyítottan csalással, az 
Etikai kódex vagy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat megszegésével érték el; 

h) megszervezi a záróvizsgát, az érvényes törvényeknek megfelelően; 
i) megszervezi a kar alkalmazottai teljesítményének felmérését, valamint az oktatók hallgatók 

által történő értékelését; 
j) irányítja az Egyetem tevékenységével kapcsolatos hallgatói elégedettség felmérését; 
k) kezdeményezi a kar segédtanszemélyzetének, technikai és adminisztratív munkatársainak 

alkalmazását, illetve munkaviszonyuk megszüntetését; 
l) végrehajtja az alárendelt személyzetre fegyelmi vétség miatt kirótt szankciókat; 
m) egybehangolja a dékánhelyettesek, a kari kancellár, a kari főtitkár és a kari gazdasági 

igazgató munkáját a kar adminisztrálásával kapcsolatosan; 
n) kezdeményezi a hallgatók törzskönyvezését, illetve kizárását; 
o) irányítja a kar külső (hazai és nemzetközi) kapcsolatait; 
p) kari szinten koordinálja a tanulmányi programok akkreditációját és időszakos felmérését;  
q) felel a kari szintű minőségbiztosításért; 
r) felel a hivatalos dokumentumokért, és aláírja a tanulmányi okmányokat; 
s) ellenőrzi és láttamozza az oktatók, a segédtanszemélyzet és adminisztratív személyzet 

munkaköri leírását; 
t) kidolgozza és a Kari Tanács elé terjeszti a karon kívülről megrendelt oktatási tevékenységek 

jegyzékét; 
u) kapcsolatot tart fenn a hallgatói önkormányzattal, szakmai szervezetekkel, a 

szakszervezettel és a helyi szintű állami szervekkel; 
v) ellát minden olyan feladatot, amelyet a jogszabály, belső szabályzat vagy a Kari Tanács a 

dékán hatáskörébe utal; 

http://www.sapientia.ro/data/regulamente/dekanvalasztasi_szabalyzat.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/dekanvalasztasi_szabalyzat.pdf
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w) minden év márciusában elkészíti a kar állapotáról szóló helyzet jelentését, amelyet 
megvitatásra és jóváhagyásra a Kari Tanács elé terjeszt, illetve a Szenátusnak bemutat, és ezt 
követően nyilvánosságra hozzák.  

A jelentésnek tartalmaznia kell: 
-a kar pénzügyi helyzetét, bevételi források és költségtípusok szerint; 
-az egyes tanulmányi programok helyzetét; 
-a kar oktatóinak és kutatóinak helyzetét; 
-a kutatási tevékenység eredményeit; 
-a kari szintű minőségbiztosítás helyzetét; 
-az egyetemi etika és a kutatási etika érvényesülésének állapotát; 
-a betöltetlen állások helyzetét; 
-a korábbi évek során végzett hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését. 
(5)  
A dékán feladatait és hatáskörét megoszthatja helyetteseivel.  
(6) Feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során a dékánnaka karon általános 

utasítási, ellenőrzési, illetve intézkedési joga van – a Kari Tanács és az egyetemen működő egyéb 
választott testületek, a hallgatói önkormányzat, valamint az egyetemen működő érdekképviseleti 
szervek utasításának kivételével. 

(7) A dékán – a Kari Tanács döntéseinek kivételével – eltörölhet minden olyan kari szintű 
döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt, egyetemi vagy kari szabályzatot sért. 

(8) A dékán a Kari Tanácsnak, a Kari Tanács pedig a dékán törvény- vagy szabálysértő 
döntéseinek megsemmisítése érdekében előterjesztéssel fordulhat a rektorhoz. 

(9) Tevékenységéért a dékán a Kari Tanácsnak, a Szenátusnak és a rektornak tartozik 
felelősséggel.  

(10) Napi tevékenységének ellátása során a dékán időközönként kikérheti a kar operatív 
vezetőinek – dékánhelyettesek, tanszékvezetők, a gazdasági igazgató és a kari főtitkár – 
véleményét. 

 

I.3.2.3.2 A dékánhelyettesek 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
42.§. 
(1) A dékánhelyettesek fő feladata a dékán tevékenységének támogatása az oktatás, kutatás, 

gazdasági ügyek, fejlesztés, a kar országon belüli és nemzetközi kapcsolatai stb. területén. 
(2) A dékánhelyetteseket a dékán jelöli ki, és a Kari Tanács erősíti meg tisztségükben. A kar 

hallgatói létszámának függvényében a dékánnak legfeljebb 3 helyettese lehet: 500-nál kisebb 
létszám esetén 1, 1000-ig terjedő létszámig 2, 1000-et meghaladó létszámnál 3 dékánhelyettes 
megengedett. 

(3) A dékán írásos megbízást adhat helyetteseinek a kar valamely tevékenységi területének 
irányítására, a Kari Tanács szaktestületeinek egybehangolására, egyes kari tevékenységek 
irányítására, valamint a hatáskörükbe rendelt tanszékekkel való kapcsolattartásra. 

(4) A dékán engedélyével a dékánhelyettesek helyettesíthetik őt az egyetem vezetőségével és 
karaival, tanszékeivel való kapcsolatokban, illetve a dékán írásos megbízásával átvehetik egyes 
hatásköreit. 

(5) Tevékenységükért a dékánhelyettesek a Kari Tanácsnak és a dékánnak tartoznak 
felelősséggel.  

(6) A dékánhelyettest a Kari Tanács mentheti fel tisztségéből, a dékán vagy a Kari Tanács 
tagjai egyharmadának megalapozott kezdeményezésére. 
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45.§. 
(10) Abban az esetben, ha egy vezető beosztású személy két hónapnál hosszabb ideig nem 

tudja ellátni feladatait olyan objektív okból, amely nem teszi szükségessé a tisztségéből való 
felmentését, távollétére, az őt megválasztó testület jóváhagyásával, teljes körű helyettest nevez ki.  

 
 

A Kari SzMSz rendelkezései: 
(1) A Nemzeti oktatási törvény 207. cikkelye szerint a felsőoktatási intézmények vezető 

beosztásai az egyetemi kar szintjén a dékán és a dékánhelyettesek. Ennek értelmében a 
Marosvásárhelyi Kar dékánja nem jelöl kari kancellárt. A korábbi kari kancellár feladatkörét a 
dékánhelyettesek veszik át. 

(2) A Marosvásárhelyi Karon három dékánhelyettes kinevezésére kerülhet sor: 
- Tudományos és tanulmányi dékánhelyettes; 
- Gazdasági dékánhelyettes; 
- Minőségbiztosítási dékánhelyettes. 
 
A dékánhelyettesek az I.3.5.2.1, I.3.5.2.2, I.3.5.2.3 pontokban leírt feladatkörökben segítik a 

dékán munkáját. Feladatkörükben a dékánhelyettesek a dékánnal egyeztetve hoznak döntéseket. 
Amennyiben a dékán egy hétnél hosszabb ideig nem tud részt venni az egyeztetésen, és az 

adott kompetenciák átruházása írásban nem történt meg, a dékánhelyettesek saját 
feladatkörükben átveszik a dékán hatáskörét. 

Minden olyan kérdésben, amely explicit nem szerepel a dékánhelyettesek feladatkörében, 
vagy amúgy is testületi határozatot igényel, a Kari Vezetőtanács dönt. 

Amennyiben a Kari Vezetőtanács döntésképtelen, a rektorhoz, vagy az Egyetemi 
Vezetőtanácshoz fordul segítségért. 

A dékán pihenőszabadsága idején a kar teljes körű vezetésének folytonosságát a 
dékánhelyettesek biztosítják, írásban egyeztetett program szerint. 

A dékánhelyetteseknek az I.3.5.2.1, I.3.5.2.2, I.3.5.2.3 pontokban leírt feladatai dékáni 
javaslatra, a Kari Vezetőtanács jóváhagyásával átcsoportosíthatók. 

 

I.3.2.3.2.1 A tudományos és tanulmányi dékánhelyettes feladatköre 

 
A kari tudományos tevékenység összehangolása: 
-az oktatók, kutatók tudományos tevékenységének a követése; 
-belföldi és nemzetközi tudományos együttműködések kiépítése; 
-a kari tudományos rendezvények felügyelete (konferenciák, meghívott előadók) a tudományos 

színvonal, a rendezvény programjának kialakítása és betartása szempontjából; 
-a kari tudományos folyóiratok megjelentetésének, tartalmának a felügyelete a szerkesztőkkel 

együttműködve. 
 
A hallgatók toborzásával, felvételével, beiskolázásával, a tanulmányi programok 

lebonyolításával és lezárásával kapcsolatos tennivalók összehangolása: 
-kapcsolattartás a középiskolákkal, nyílt napok szervezése; 
-a Kari felvételi szabályzat kidolgozásának irányítása; 
-a felvételi folyamatának a felügyelete; 
-a diáknyilvántartási rendszer működtetésének a követése; 
-a beiskolázás és a tanulmányi szerződéskötések folyamatának az ellenőrzése; 
-a szakkoordinátorok tevékenységének a követése; 
-a tanulmányi programfelelősök tevékenységének a követése, a tanszékekkel való 

együttműködésének az összehangolása; 
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-belföldi és nemzetközi oktatási együttműködések kiépítése; 
-az oktatói és diákmobilitások lebonyolításának a követése; 
-az oktatási folyamat felügyelete; 
-az államvizsgák megszervezése. 
 
A kari tehetséggondozás összehangolása: 
-a Kari Tudmányos Diákköri Tanács tevékenységének a felügyelete; 
-a tutor rendszer működtetése; 
-a kari szakkollégiumok tevékenységének az összehangolása. 

I.3.2.3.2.2 A gazdasági dékánhelyettes feladatköre 

 
A Kar működését érintő gazdasági jellegű kérdések összehangolása:  
-részvétel a kari költségvetés kidolgozásában; 
-a kari költségvetés megvalósításának a követése; 
-beruházások felügyelete, beruházási faladatok megoldása (részvétel a campus épületeinek a 

fenntartására, a terület rendezésére vonatkozó megoldások kidolgozásában, döntések 
meghozatalában); 

-beszerzések követése; 
-beszerzési ajánlatok elbírálása, beszerzési kifizetések láttamozása; 
-a kari leltározási tevékenység összehangolása. 
 
-A gazdasági adminisztrációs személyzeti versenyvizsgák megszervezése. 
 
-Kapcsolattartás a gazdasági élet szereplőivel, szakmai gyakorlatok szervezésének az 

összehangolása. 
 
A gazdasági adminisztrációs személyzeti mobilitások lebonyolításának a követése: 
-nemzetközi kapcsolatok kiépítése a gazdasági adminisztrációs személyzet mobilitása 

szempontjából; 
-mobilitási pályázatok elbíráló bizottságokban való részvétel. 
 
A kari pályázati tevékenység összehangolása: 
-a kari fundraising koordinálása; 
-pályázatírás koordinálása. 
 
A Kari Ösztöndíjbizottság tevékenységének az összehangolása. 
 

I.3.2.3.2.3 A minőségbiztosítási dékánhelyettes feladatköre 

 
A tanulmányi programok minőségbiztosítási folyamatának az összehangolása: 
-az önfelmérési jelentések elkészítésének az összehangolása; 
-a tanulmányi programok belső és külső felmérési folyamatának a kari szintű összehangolása; 
-a kari minőségbiztosítás összehangolása. 
 
-a Kari Tanács üléseinek az előkészítése;  
-a tanszéki határozatok szabályszerűségének az ellenőrzése; 
-a Kari Szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) kidolgozása, frissítése, előterjesztése; 
-más szabályzatmódosítási javaslatok kidolgozása; 
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-az oktatói versenyvizsgák megszervezése; 
-az összes versenyvizsgák törvényes és szabályszerű lebonyolításának a felügyelete. 
 
A Kar arculatát meghatározó tevékenységek összehangolása, az arculati elemek kidolgozása: 
-a kari rendezvények szervezésében való részvétel az arculati elemek meghatározásának a 

szempontjából; 
-a diákkiadványok, diákrendezvények arculati elemeinek a felügyelete; 
-a Karon alkalmazott kommunikációs eljárások ellenőrzése és javítása; 
-az Alumni rendszer kialakítása, fejlesztése. 
 
-Az oktatói minősítési pályázási és elbírálási folyamat összehangolása. 
 

I.3.3 A Kar szervezeti egységei 

 
A Kar alapfeladatait ellátó szervezeti egységek: 

-az oktatásszervezést végző szervezeti egységek: 
-a Dékáni Hivatal: 
 -a Kari Tanulmányi Titkárság 
 -a Közkapcsolatok Iroda 
 -a Mobilitási Programiroda 
 -a Kari Pályaválasztási és Tanácsadási Iroda 
-a tanszékek: 

-Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék  
-Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék  
-Gépészmérnöki Tanszék 
-Kertészmérnöki Tanszék 
-Matematika-Informatika Tanszék  
-Villamosmérnöki Tanszék 

 
-a kutatás szervezését végző szervezeti egységek: 

-a kutatóközpontok 
-a kutatólaboratóriumok 
-a kutatócsoportok 

 
A Kar funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységei: 

-a Gazdasági és Adminisztratív Igazgatóság 
-a Könyvtár 

 
Egyéb szervezeti egységek: 

-Nonprofit szervezetek 
-A Hallgatói Önkormányzat 
-Ideiglenes, projekt jelleggel működő szervezeti egységek 

 
A Karhoz tartozó tanulmányi központok, kihelyezett tagozatok: 

-A Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ 
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I.3.3.1 Az oktatásszervezést végző szervezeti egységek 

I.3.3.1.1 A Dékáni hivatal (Kari Tanulmányi Titkárság, Közkapcsolatok 

iroda, Mobilitási programiroda, Pályaválasztási Tanácsadási 

Iroda) 

 
1. A dékánt, a kar tanulmányi, akadémiai ügyvitellel kapcsolatos, titkársági és szervezési 

feladatainak ellátásában a Dékáni Hivatal segíti.  
2. A Dékáni Hivatal a dékán közvetlen irányítása alatt áll. 
3. A Dékáni Hivatal vezetője a dékánnak alárendelt kari főtitkár.  
4. A kari főtitkár feladatai:   
-megszervezi és irányítja a Dékáni Hivatal ügyintéző, ügyviteli tevékenységét; 
-felel a karon tanuló egyetemi hallgatók hivatalos iratainak kiállításáért, kezeléséért és 

tárolásáért;  
-összehangolja a tanszéki titkárságok tevékenységét; 
-ügyviteli kérdésekben segíti a kar vezetőinek munkáját; 
-a dékánnal és a minőségbiztosítási dékánhelyettessel együttműködve előkészíti a Kari 

Tanács üléseit; 
-megszervezi és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó határozatok végrehajtását; 
-gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, az egyetemi oktatók, kutatók, 

hallgatók és más foglalkoztatottak tudomást szerezzenek a Szenátus, a Vezetőtanács és a Kari 
Tanács határozatairól, döntéseiről, állásfoglalásairól; 

-az egyetem főtitkárával és jogtanácsosával együttműködve gondoskodik arról, hogy a kari 
szintű döntések, határozatok összhangban legyenek az érvényes jogszabályokkal; 

-egybehangolja a kar tudományos, oktatási tevékenységével kapcsolatos adminisztratív 
feladatok elvégzését; 

-ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály, szabályzat, szenátusi határozat, 
és a dékán meghatároz. 

5. A kari főtitkár alkalmazása versenyvizsga útján, a Kari Tanács jóváhagyásával történik.  
6. A kari főtitkár a központi hivatalok által kért információkat és adatokat köteles azok 

rendelkezésére bocsátani.  
A Kari Tanulmányi Titkárság 
 
A Közkapcsolatok Iroda 

 
A Közkapcsolatok Iroda a Dékáni Hivatal olyan szervezeti alegysége, amely összehangolja a 

Kar kommunikációs, közkapcsolati és rendezvényszervezési tevékenységével kapcsolatos 
feladatainak az ellátását. 
A Közkapcsolatok Iroda feladat- és hatáskörei: 

 ellátja a kari arculat gondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 ellátja a Kar protokoll, szakmai és kulturális rendezvényeinek szervezésével, 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, 

 ellátja a sajtókommunikációs feladatokat, 

 gondoskodik a Kar honlapjának, közösségi oldalainak egységes megjelenéséről, 
tartalommenedzsmentjéről és folyamatos frissítéséről, 

 a Rektori Hivatal és a többi Kar PR felelőseivel együttműködve kidolgozza és végrehajtja a 
felvételi kampányt, 

 gondoskodik a Kar ajándéktárgyainak beszerzéséről, 

 megtervezi és aktualizálja a Kar kiadványait, szóróanyagait, 
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 támogatja a pályázatok kötelező és önként vállalt kommunikációs tevékenységét. 
A Mobilitási programiroda 
 
A Pályaválasztási Tanácsadási Iroda 
 
A Kari Pályaválasztási és Tanácsadási Iroda (KPTI) tevékenységét A Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési 
szabályzata szabályozza, amely előírja, hogy: 

 
 A KPT Irodát a következő személyek alkotják: 
-a kari PT irodaigazgató (500 hallgatóig fél állás, 500...2000 hallgató között egy állás), 
-a helyi szakkoordinátorok, 
-a kari PR felelős, 
-a helyszínek pszicho-pedagógia és pszichoterápia kabinetjének felelősei. 
 
A kari pszicho-pedagógia Kabinet működési szabályai 
 

I.3.3.1.2 A Tanszékek 

 
Az egyetemi Chartában megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében a Marosvásárhelyi 

Kar a tudományterületeknek megfelelő tanszékeken keresztül szervezi meg a sajátos oktatási, 
kutatási és szolgáltatási tevékenységeit, a Dékáni Hivatal közreműködésével. 

A tanszék az érvényben levő törvények, az Egyetemi Charta, az egyetemi szabályzatok, a kari 
szabályzatok, valamint a tanszék saját szervezeti és működési szabályzata által meghatározott 
módon működik. 

Az alábbiakban találhatók a Marosvásárhelyi Kar keretében működő tanszékekre általánosan 
érvényes szabályok. Ezek a tanszékek saját szervezeti és működési szabályzatai keretében 
további olyan szabályokkal bővíthetők, amelyek betartják a törvényes előírásokat és összhangban 
vannak a jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal. 

A Tanszéki Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 
tanszékvezetői utasítások, az EMTE Chartája, Belső Rendszabályzata és a Kari SzMSz 
rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával kell eljárni. 

A Tanszéki Szervezeti és Működési Szabályzat a Kari Tanács által történő jóváhagyás napján 
lép hatályba. 

A kari tanácsi elfogadást követően hatályát veszti minden olyan szabályzat, más rendelkezés, 
amely e szabályzattal ellentétes. 

I.3.3.1.2.1 A tanszék szervezeti besorolása, működési keretei és feladatai 

 
A Nemzeti oktatási törvény rendelkezései: 
133. cikk: 
(1) Az egyetemi tanszék egy vagy több szakterületen belül az ismeretek bővítését, átadását és 

értékesítését biztosító funkcionális szervezeti egység. 
(2) A tanszék kutatóközpontokkal vagy laboratóriumokkal, műtermekkel, posztgraduális 

képzést biztosító iskolákkal és kihelyezett tagozatokkal rendelkezhet. 
(3) A tanszékek létrehozásáról, megszervezéséről, felosztásáról, összevonásáról vagy 

megszüntetéséről az egyetemi szenátus határoz azon karok javaslatára, amelyben azok 
működnek. 
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(4) A tanszék az egyetem keretében költségvetéssel rendelkező szervezeti egységként 
működő kutatóközpontokat vagy laboratóriumokat szervezhet.” 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
24. § 
(1) A tanszék a kar szervezeti alapegysége, amely egy vagy több szakterületen folytat 

tudásteremtő, illetve tudásátadó tevékenységet. 
(2) A tanszék azonos vagy rokon szakterületek oktatóit, kutatóit, esetenként 

segédtanszemélyzetet foglal magába. 
(3) A tanszék létrehozásáról, megszervezéséről, összevonásáról vagy megszüntetéséről, a 

Kari Tanács vagy a rektor javaslatára a Szenátus dönt, a Kuratórium érvényesítésével. 
(4) A tanszéket kollektív döntéshozó testületként a Tanszéki Tanács vezeti, melynek 

ügyvezetője a tanszékvezető. A Tanszéki Tanács a tanszékvezetőből és tagokból áll, akiket a 
tanszék összes főállású oktatója és kutatója közvetlen és titkos szavazás útján választ meg.  

(5) A tanszék, a törvények, a Charta, az egyetemi és kari szintű belső működési rendszabályok 
előírásainak betartásával, kidolgozza és plénumában elfogadja a saját működési szabályzatát, 
melyet a Kari Tanács hagy jóvá. A tanszék működési szabályzata szabályozza a döntéshozatal 
rendjét, valamint a tanszéki vezetői szervek feladatkörét. 

 

I.3.3.1.2.2 A Tanszék alapfeladatai 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
25. §. 
Az egyetemi autonómia keretében a tanszék hatáskörei:  
a) javaslatot tesz az általa kiszolgált tanulmányi programok tantervében szereplő tárgyak 

tantárgyleírására (tantárgyi adatlapjára) vonatkozóan;  
b) kiértékeli a kar/egyetem által a tanszékhez/intézethez rendelt tantárgyak oktatását; 
c) kiértékeli a tanszék/intézet oktatói, kutatói és adminisztratív személyzetének tevékenységét; 
d) kidolgozza a tanszék fejlesztési stratégiáját;  
e) javasolja a Kari tanács felé új szakok kezdeményezését; 
f) a kari tanács (egyetemi szintű intézet esetén a Szenátus) által megszabott oktatási és 

kutatási feladatoknak megfelelően, az oktatókkal való egyeztetés nyomán kidolgozza a tanszék 
álláskeretét;  

g) javaslatot tesz az oktatói és kutatói állások meghirdetésére; 
h) javaslatot tesz az oktatói és kutatói állások vizsgáztató bizottságának összetételére; 
i) megszervezi az oktatói és kutatói állások betöltésére kiírt versenyvizsgát; 
j) véleményezi/ javasolja a társult oktatók meghívását és az emeritus professzori cím 

odaítélését; 
k) javasolja a 65 éves nyugdíjkorhatárt betöltött oktatók főállású státusának fenntartását, 

amennyiben a tanszék nem tudja az oktatói állásokat főállásúakkal betölteni. A főállású státus 
fenntartása az érintett személyek szakmai teljesítményének éves felmérése alapján, a Szenátus 
által jóváhagyott módszertan szerint történik. 

l) A szakmai teljesítménykritériumok teljesítése és a tanszék pénzügyi helyzetének 
függvényében véleményezi a nyugdíjkorhatárt elért oktatók/kutatók foglalkoztatásának 
meghosszabbítását, egyéves határozott idejű munkaszerződéssel, évenkénti hosszabbítási 
lehetőséggel; 

m) javaslatot tesz a tanszékhez tartozó oktatói testület, kutatói és adminisztratív személyzet 
jutalmazására, illetve elmarasztalására; 

n) kezdeményezi a tanszék adminisztrációs személyzetének alkalmazását, illetve 
munkaviszonyának megszűntetését; 
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o) véleményezi a tanszék infrastruktúráját használó kutatási központok és egységek 
működését; 

p) kidolgozza a tanszék kutatási tervét, és véleményezi a tanszék keretében működő 
kutatóközpontok kutatási tervét; 

q) az éves kiadói terv keretében javaslatot tesz az oktatási folyamathoz szükséges jegyzetek, 
gyakorlati útmutatók, kézikönyvek és egyéb oktatási segédanyagok kiadására; 

r) javaslatot tesz hazai és nemzetközi együttműködésekre;  
s) javaslatot tesz az emeritus professzori, a Doctor Honoris Causa címek, valamint egyéb 

oklevelek és kitüntetések odaítélési feltételeire, illetve a kitüntetendő személyekre vonatkozóan;  
t) legalább ötévenként, az Oktatási Minisztérium által közzétett módszertan szerint kidolgozza 

a tanszék tevékenységéről szóló jelentést; 
u) tudományos rendezvényeket szervez. 
26. §. 
(1) A Kari Tanács (egyetemi szintű egységnél a Szenátus) által az egyetemi költségvetésből 

számára leosztott finanszírozás, valamint egyéb saját bevételi források figyelembevételével a 
tanszék költségvetési tervet készít. 

(2) A tanszéknek joga és feladata a költségvetés ráeső részével gazdálkodni, az érvényes 
szabályozások betartásával. 

 
 
 
A Kari SzMSz rendelkezései: 
a) A Tanszék megszervezi a tanszéki oktatáskisegítő és adminisztratív állások betöltésére kiírt 

versenyvizsgát; 
b.) A Tanszék oktatási feladata adott tudományterületek elméletéhez és alkalmazásaihoz 

kapcsolódó képzésben való részvétel, azokhoz kapcsolódó tananyag- és módszertani fejlesztés. 
c.) Az alapképzésben a tanszék feladata az ismeretek átadása révén olyan fokú tudás- és 

készségek biztosítása, hogy a végzettek képesek legyenek a gyakorlatban felmerülő problémák 
felismerésére, megértésére és megoldására.  

d.) A mesterképzésben a Tanszék feladata, hogy felkészítse a hallgatókat a tudományosan 
megalapozott kutató munkára, a korszerű elméleti és gyakorlati eredmények megismerésére, 
felhasználására és továbbfejlesztésére. 

e.) A Tanszék feladata a tudományterületeihez kapcsolódó tudományos diákköri munka, önálló 
munka, diploma- és szakdolgozat-tervezés, valamint a hallgatók kutatási-fejlesztési, illetve 
szolgáltatási projektekben való részvételének a segítése, szervezése és irányítása. 

f.) A közvetlenül ráháruló oktatási-nevelési feladatok mellett a Tanszék részt vesz a kari 
nevelési és oktatáspolitikai feladatok kidolgozásában és megvalósításában. 

g.) A Tanszék tudományos feladata a tudományterületeihez kapcsolódó kutatás és fejlesztés. 
Kutatási tevékenységét (hazai és külföldi) felsőoktatási, akadémiai és vállalkozó szférai/ más 

szakemberekkel együttműködve végzi. Ennek érdekében kapcsolatot tart társ felsőoktatási 
intézményekkel, kutatóintézetekkel és részt vesz a szakmai kompetenciájába eső nemzetközi 
tudományos, szakmai szervezetek munkájában. 

h.) A Tanszék részt vesz a szerződéses munkákra vonatkozó rendelkezések és utasítások 
keretein belül az akadémiai és a nemzetközi tudományos és műszaki kutatás-fejlesztési 
munkákban, valamint tanácsadói tevékenységekben. 

i.) A tanszék oktatói versenyvizsgák szervezésében vesz részt a Dékáni Hivatallal 
együttműködve. 
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I.3.3.1.2.3 A Tanszék vezetésére vonatkozó általános szabályok 

 
A Nemzeti oktatási törvény rendelkezései: 
207. cikk: 
(1) Az állami vagy magán felsőoktatási intézmények vezetőszervei az alábbiak: 
a.) az egyetem szintjén az egyetemi szenátus és vezetőtanács 
b.) a kari tanács 
c.) a tanszéki tanács 
(2) A vezető beosztások az alábbiak: 
a.) az egyetem szintjén a rektor, a rektorhelyettesek, az ügyvezető igazgató 
b.) az egyetemi kar szintjén a dékán és a dékánhelyettesek 
c.) a tanszék szintjén a tanszékvezető 
(4) A tanszék szintjén a tanszékvezetőt és a tanszéki tanács tagjait a főállású oktatók és 

kutatók egyetemes választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják meg. 
(7) Az egyetemi, kari és tanszéki vezetőszervek és vezető beosztások meghatározásának és 

betöltésének folyamatát az egyetemi chartában kell megszabni esetenként a karok, tanszékek, 
tanulmányi vonalak és képzések szerinti képviselet elvének betartásával. 

213. cikk: 
(11) A tanszékvezető biztosítja a tanszék menedzsmentjét és operatív vezetését. Feladatköre 

teljesítésében a tanszékvezetőt az egyetemi charta értelmében a tanszéki tanács segíti. A 
tanszékvezető felel a tanszéki tantervekért, tisztségjegyzékért, kutatás- és minőségirányításért, 
valamint pénzügyi menedzsmentért. 

(12) A személyzet kiválasztása, alkalmazása, időszakos értékelése, képzése, ösztönzése és 
munkaviszonyának megszüntetése az egyetemi charta előírásai szerint a tanszékvezetőnek, a 
doktori iskola vezetőjének vagy a dékánnak a hatáskörébe tartozik.” 

214. cikk: 
(4) A felsőoktatási intézmények vezetőszerveinek és vezető beosztásait betöltő személyeknek 

a feladatait és hatáskörét a törvény szerint az egyetemi chartában kell meghatározni....” 
 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
24. § 
4) A tanszéket kollektív döntéshozó testületként a Tanszéki Tanács vezeti, melynek 

ügyvezetője a tanszékvezető. A Tanszéki Tanács a tanszékvezetőből és tagokból áll, akiket a 
tanszék összes főállású oktatója és kutatója közvetlen és titkos szavazás útján választ meg.  

45.§ 
(9) A vezetői testületi tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át. 
(10) Abban az esetben, ha egy vezető beosztású személy két hónapnál hosszabb ideig nem 

tudja ellátni feladatait olyan objektív okból, amely nem teszi szükségessé a tisztségéből való 
felmentését, távollétére, az őt megválasztó testület jóváhagyásával, teljes körű helyettest nevez ki. 

 
A Kari SzMSz rendelkezései 
1.) A tanszék vezető testülete a Tanszéki Tanács, vagyis bizonyos, a tanszéket érintő 

kulcsfontosságú (az I.3.3.1.2.6.k pont alatt megfogalmazott) kérdésekben a döntéshozatal a 
Tanszéki Tanács jogkörébe tartozik. 

2.) A tanszék operatív vezetését a tanszékvezető biztosítja. 
3.) A teljes tanszéki tevékenységért a kari vezetés előtt a tanszékvezető felel. 
4.) A tanszék tanácskozási jogkörrel rendelkező testülete a Tanszéki Gyűlés, amely magába 

foglalja a tanszék teljes oktatói, kutatói, oktatási kisegítő és adminisztratív személyzetét. 
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5.) A tanszék választói testülete a tanszék főállású oktatóiból és kutatóiból áll. 
6.) A tanszékvezető végrehajtja a Tanszéki Tanács, a Kari Tanács és a dékán határozatait. 

Amennyiben nem ért egyet a Tanszéki Tanács valamely határozatával, a dékántól kérheti annak 
felülvizsgálását. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a határozat nem mond ellen az érvényes 
törvényeknek, egyetemi, kari és tanszéki szabályzatoknak, a tanszékvezetőnek kötelessége azt 
végrehajtani. 

7.) A tanszékvezető önállóan dönthet mindazokban a tanszéket érintő kérdésekben, amelyek a 
jelen szabályzat értelmében feladatköréhez tartoznak, és amelyek esetében a döntéshozatal nem 
kimondottan a Tanszéki Tanács hatásköre (I.3.3.1.2.6.k pont). 

8.) Döntésképtelensége esetén a tanszékvezető bármely kérdésben felkérheti a Tanszéki 
Tanácsot a döntés meghozatalára, és Tanszéki Tanácsnak kötelessége legtöbb 1 naptári héten 
belül összeülni a probléma megoldása céljából. Ennek elmulasztása fegyelmi kihágásnak minősül 
a Tanszéki Tanács azon tagjai részéről, akik távolmaradása miatt a testület döntésképtelen (nincs 
kétharmados jelenlét) és akik nem rendelkeznek a tanszékvezető előzetes engedélyével a 
távolmaradásra. 

9.) Pillanatnyi döntésképtelensége esetén a Tanszéki Tanács tanácskozási célból kérheti a 
tanszékvezetőtől a Tanszéki Gyűlés összehívását, de a döntés meghozatalában továbbra is a 
Tanszéki Tanács az illetékes. A Tanszéki Gyűlésnek kötelessége legtöbb 1 naptári héten belül 
összeülni tanácskozás céljából. A gyűlésről való távolmaradás fegyelmi kihágásnak minősül 
abban az esetben, ha emiatt a tanszék tagjainak kevesebb, mint kétharmada van jelen, és ha a 
távolmaradók nem rendelkeznek a tanszékvezető előzetes engedélyével. 

10.) A Tanszéki Tanács döntésképtelensége esetén az adott, tanszéket érintő problémában a 
dékán dönt. 

11.) A Tanszéki Tanács vagy a tanszékvezető megbízhatja a tanszék bármely tagját egyes 
tevékenységi területek irányításával. A megbízott személyek a tanszékvezető előtt felelnek a 
megbízatás alapján elvégzett munkáért. 

12.) A tanszékvezető, vagy Tanszéki Tanács tag a saját feladatkörébe tartozó feladatok 
megoldásába a tanszék más tagjait is bevonhatja, de az elvégzett munkáért személyesen felel (az 
Egyetemi Charta 45.§ (9) értelmében) 

13.) A Tanszéki Tanács, létrejötte után 1 héten belül, tagjai közül tanszékvezető helyettest 
választ. 

A tanszékvezető 1 hétnél hosszabb távolmaradása esetén a tanszékvezetői feladatok ellátása 
a tanszékvezető helyettesre hárul. 

Ugyancsak a tanszékvezető helyettesre hárul a tanszékvezetői feladatkör a tanszékvezető 
felmondása, vagy tisztségéből való felfüggesztése esetén, az új választások lebonyolításáig. 

14.) A tanulmányi programfelelősök és a szakkoordinátorok feladatkörét a Kari Szervezeti és 
Működési Szabályzat rögzíti. 

 

I.3.3.1.2.4 A tanszékvezető tevékenységére vonatkozó szabályok 

 
A tanszékvezetőnek a tanszékre háruló feladatok kapcsán utasítási és rendelkezési joga van a 

Tanszék minden munkatársa felé. 
A tanszékvezető nem utasíthatja a Tanszéki Tanácsot a Tanszéki Tanács döntési jogkörébe 

tartozó kérdésekben. 
 
Az Egyetemi Charta 44.§ értelmében: 
(2) A tanszékvezetőt a tanszék főállású oktatói és kutatói választják a tanszék főállású tagjai 

közül, egyetemes, közvetlen és titkos szavazással. 
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(3) A tanszékvezetőt a Kari Tanács mentheti fel tisztségből, a dékán vagy a tanszék tagjai 1/3-
ának megalapozott kezdeményezésére. 

Részleges választások megszervezéséig a rektor megbízott tanszékvezetőt nevez ki a 
tanszéki tanács tagjai közül. 

 
A tanszékvezető megválasztásáról, a más vezetői beosztásokkal, illetve a vele rokoni 

kapcsolatban álló személyekkel szembeni közvetlen vezetői, ellenőrzési, felügyeleti, értékelési 
összeférhetetlenségről az Egyetemi Charta 45. §, illetve A Sapientia EMTE választási szabályzata 
a 2016-2020 időszakra rendelkezik. 

A megválasztott, Kari Tanács és Szenátus által elfogadott tanszékvezetőt a rektor nevezi ki 4 
éves mandátumra. Eredménytelen választások esetén, a dékán javaslatára a rektor egyéves időre 
megbízott tanszékvezetőt jelöl ki. Az így kijelölt tanszékvezető szenátusi jóváhagyás alapján tölti 
be beosztását. 

A tanszékvezetői beosztásból, mint vezetői beosztásból való felmentésről részletesen az 
Egyetemi Charta 46. § rendelkezik. 

I.3.3.1.2.5 A tanszékvezető feladatköre 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
44.§. 
(1) A tanszékvezető az alábbi feladatokat látja el: 
a) irányítja a tanszék tevékenységét a hatáskörébe tartozó területeken, különös tekintettel az 

oktatási és kutatási munkára; 
b) irányítja a tanszék fejlesztési stratégiájának kidolgozását; 
c) vezeti a tanszéki értekezleteket és a Tanszéki Tanács üléseit; 
d) kidolgozza a tanszék működési szabályzatát és a tanszék elé terjeszti jóváhagyásra, illetve 

érvényesítésre megküldi a Kari Tanácsnak; 
e) kidolgozza a tanszék álláskeretét, a tanszéki tagokkal történő egyeztetést követően, a 

Szenátus által jóváhagyott eljárási rendnek megfelelően; 
f) minden félév elején javaslatot terjeszt a Kari Tanács elé a jóváhagyott álláskeretben szereplő 

betöltetlen állások meghirdetésére; 
g) kidolgozza a tanszék költségvetését, és gazdálkodik a tanszék számára elkülönített 

forrásokkal; 
h) rendelkezik a tanszék erőforrásainak felhasználásáról, és javaslatot tesz a tanszéki 

személyzet bérezésére; 
i) kezdeményezi a tanszéki személyzet alkalmazását és beosztásából történő elbocsátását; 
j) javaslatot tesz a tanszéki személyzet jutalmazására, illetve elmarasztalására; 
k) javaslatot tesz a meghirdetett oktatói és kutatói állásokra szervezett versenyvizsgák elbíráló 

bizottságának összetételére; 
l) gondoskodik az oktatói versenyvizsgák megszervezéséről; 
m) felel a tanszék szintjén megszervezett versenyvizsgák törvényességéért; 
n) felelős a tanszék oktatói és kutatói által végzett oktatási és kutatási tevékenység 

minőségéért; 
o) irányítja az alárendelt személyzet teljesítményének éves felmérését; 
p) kidolgozza és aláírja a tanszék oktatóinak, kutatóinak, segédtanszemélyzetének, illetve 

adminisztratív alkalmazottainak munkaköri leírását; 
q) irányítja a tanszékre háruló munkát a tanulmányi programok és kutatóközpontok önfelmérő 

dossziéjának kidolgozására vonatkozóan; 
r) irányítja a társult oktatók belső versenyvizsgáinak megszervezését. 

 

A Kari SzMSz rendelkezései: 

http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/Valasztasi_szabalyzat_2016%281%29.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/Valasztasi_szabalyzat_2016%281%29.pdf
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Az EMTE Chartájában megfogalmazottakon túlmenően, a tanszékvezető feladatai: 
a.) a Tanszék képviselete; 
b.) a Tanszék munkatársainak tájékoztatása, munkájának irányítása és ellenőrzése; 
c.) a Tanszéken folytatott oktatási tevékenység és tudományos kutatómunka, valamint a 

publikációs és innovációs tevékenység elősegítése, összehangolása; 
d.) a tanszék jegyzet, oktatási segédlet és tankönyvkiadási tervének az elkészítése; 
e.) a tanszéki gazdálkodás és adminisztráció irányítása; 
f.) az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülmények megteremtésének 

személyi és tárgyi feltételeiről való gondoskodás; 
g.) a tűzvédelmi előírások betartásáról való gondoskodás; 
h.) az önálló bevételszerzési tevékenységek összehangolása és irányítása; 
i.) együttműködések előmozdítása, összehangolása a Tanszék kutatási területei szerinti hazai 

és külföldi partner egyetemekkel, tudományos intézetekkel és szervezetekkel; 
j.) a dékán által ráruházott egyéb feladatok teljesítése; 
k.) egyéb, a tanszék kompetenciájába tartozó feladatok ellátása; 
l.) a tanszéki ügyintézés irányítása; 
m.) gondoskodik a tanszék fölé rendelt egyetemi testületek döntéseinek végrehajtásáról; 
n.) a tanszékvezető felelős egyszemélyi vezetőként hozott döntéseiért, a jogszabályok, az 

egyetemi és a kari szabályok betartásáért és betartatásáért; 
o.) elkészíti az álláskeretet; 
p.) összehangolja a tanszékhez tartozó (a tanszéken főállású) tanulmányi programfelelősök és 

a szakkoordinátorok munkáját. 
Megj.: A tanulmányi programfelelős a tanulmányi programbizottság élén kidolgozza a tantervet 

és a tantárgyfelelősökkel egyeztet a tantárgyak analitikus programját illetően. Ebben a 
minőségében nem alárendeltje a tanszékvezetőnek. A tanulmányi programmal kapcsolatos 
minden más tevékenysége kapcsán köteles kérni a saját tanszékvezetőjének az ellenjegyzését, 
illetve az adott kérdésben érintett minden tanszék tanszékvezetőjének az ellenjegyzését. 

p.) az akkreditáció megszerzése után, a tanulmányi programfelelőssel együttműködve, 
megszervezi a Záróvizsga Bizottságokat, felkéri ezek tagjait a záróvizsgák lebonyolítására; 
meghívja a külső konzulenseket és bírálókat; 

q.) megszervezi, irányítja és követi a tanszéken kötelező minőségbiztosítással kapcsolatos 
felméréseket, majd az eredményeket összegzi beszámoló formájában, illetve az oktatók 
tudomására hozza.  

 

I.3.3.1.2.6 A Tanszéki Tanács tevékenységére vonatkozó szabályok 

 
214. cikk: 
(4) A felsőoktatási intézmények vezetőszerveinek és vezető beosztásait betöltő személyeknek 

a feladatait és hatáskörét a törvény szerint az egyetemi chartában kell meghatározni. Az egyetemi 
szenátus, a kari tanács és a tanszéki tanács a jelen lévő tagok szótöbbségével határoz, ha az 
ülésen részt vesz a tagok legkevesebb kétharmada. Az említett vezetőszervek tagjainak 
szavazata egyenlő súlyú. 

 

Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
47.§. 
(1) Egy vezetői testület (Szenátus, Kari Tanács, Tanszéki Tanács) tagjának mandátuma 

megszűnik, ha: 
a) a testület egymást követő 3 üléséről indokolatlanul távol marad, vagy egy egyetemi év 

folyamán az ülések feléről hiányzik; 
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b) munkaszerződésének felfüggesztésével három hónapnál hosszabb időre távol tartózkodik 
az Egyetemtől; 

d) lemond a testületi tagságáról. 
(2) Az (1) a) és b) körülmény esetében az érintettet az illetékesség szerinti testület (Szenátus, 

Kari Tanács vagy Tanszéki Tanács) határozata menti fel testületi tagságától. 
(3) A döntéshozó testületekben felmentés révén megüresedett helyet a Választási 

szabályzatban meghatározott módon kell betölteni, részleges választásokkal, az eredetileg 
megválasztott személy mandátumából fennmaradt időre. 

 
72.§. 
(4) A rendelkezésre bocsátott helyiségek optimális kihasználásáért és hasznosításáért a 

tanszéki tanácsok és a karok, illetve egyetemi szintű hivatalok vezetői felelnek. 
75.§. 
(2) A minőségbiztosításért a vezetői testületek –Szenátus, kari tanácsok, tanszékek- , valamint 

az egyetemi vezetők – rektor, dékánok, tanszékvezetők – felelnek. 
 
A Kari SzMSz rendelkezései: 
a) A Tanszéki Tanács a Tanszék döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal 

felruházott vezető testülete. 
b.) A Tanszéki Tanács határozatainak a végrehajtásáért a tanszékvezető felel. 
c) A Tanszéki Tanács tagjainak számát a Tanszékgyűlés javasolja és a Kari Tanács fogadja el. 

A tagok száma a tanszékvezetőn kívül minimum 3. A Tanszéki Tanács tagjait a tanszék főállású 
oktatói és kutatói választják meg, négyéves mandátumra, az EMTE Választási szabályzatában 
megfogalmazott módon. A TT elnöke a tanszékvezető. 

d.) A Tanszéki Tanács mandátumának idejéről, megválasztásának módjáról az Egyetemi 
Charta 45. paragrafusa, illetve a Választási Szabályzat rendelkezik. Egy személyt több 
mandátumra is meg lehet választani tanszéki tanácstagnak. 

e.) A Tanszéki Tanács tagság, mint vezetői testületi tagság megszűnéséről az Egyetemi 
Charta 47. paragrafusa rendelkezik. 

f) A Tanszéki Tanácsot a tanszékvezető hívja össze szükség szerint, de legalább egyszer egy 
hónapban, a Kari Tanácsot megelőző héten. A Tanszéki Tanácsot össze kell hívni akkor is, ha ezt 
a Tanács tagjainak 1/3-a megindokoltan, írásban kéri a tanszékvezetőtől. 

g) A Tanszéki Tanács a tanszékvezető vagy a tanszékvezető 1 hétnél hosszabb távolléte 
esetén a tanszékvezető helyettes jelenlétében határozatképes, ha az ülésen tagjainak 2/3-a jelen 
van. 

h) A Tanszéki Tanács üléseire a tanszékvezető meghívhat tanácskozási joggal bárkit a 
tanszék oktatói, kutatói és a tanszék által gondozott szakok hallgatói közül.  

i) A Tanszéki Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt elküldeni a tanszék 
szavazati joggal rendelkező oktatóinak és kutatóinak az ülést követő 5 munkanapon belül. A 
Tanszéki Tanács határozatait el kell küldeni a Dékáni Hivatalnak, az ülést követő 5 munkanapon 
belül. 

j) Ha a tanszéki tanácsi tag elveszti mandátumát (az Egyetemi Charta 47. §. értelmében), az 
EMTE választási szabályzatának megfelelően a tanszéknek 45 napon belül új tagot kell 
választania. 

k) A Tanszéki Tanács a jelenlevő tagok szavazatának egyszerű többségével dönt (ide értve a 
tanszékvezető szavazatát is) az alábbiakról: 

-a tanszék által oktatott tantárgyak programjának kialakításáról, a tananyag- és 
vizsgakövetelmény-előterjesztésekről (a tantárgyi adatlapokat a tanszékvezető írja alá a Tanszéki 
Tanács megbízásából.); 

-a tanszék álláskeretének kari tanácsi előterjesztéséről; 
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-a tanszék által meghirdetésre kerülő oktatói és kutatói állások betöltésére szóló javaslatról és 
azok betöltőivel szembeni minimális elvárásról; 

-a tanszéki költségvetés tervezetéről; 
-a tanszéki stratégiáról; 
-a tanszék kutatási tervéről ; 
-a tanszék jegyzet, oktatási segédlet és tankönyvkiadási tervéről ; 
-a források tanszéki szintű elosztásáról. 
 
l) A Tanszéki Tanács egyszerű többséggel kezdeményez és véleményt nyilvánít mindazon, a 

tanszéket közvetlenül érintő kérdésekben, amelynek elbírálása a felettes szervek hatásköre:  
-a tanszéki álláskeretből meghirdetett oktatói és kutató állások bizottsági tagjairól; 
-a tanszék szervezeti és működési szabályzatának módosításáról; 
-új szakindításról; 
-szakok beszüntetéséről; 
-társult oktatók kinevezéséről; 
-a Kari Tanács által a tanszékre bízott alap- és mesterképzési tanulmányi programok minőségi 

felméréséről; 
-más, a Charta és a Kari SZMSZ-ben meghatározott kérdésekben. 
 
A tanszék érdekében végzett nem-oktatói tevékenységekről a Tanszéki Tanács kimutatást 

készít, legalább féléves eseménynaptár formájában és leosztja megfelelő időben az erre alkalmas 
személyeknek (Nyílt Napok, felmérések, TDK, nyári gyakorlat, , bizottságok, versenyvizsgák, 
felvételi stb.). 

A Tanszéki Tanács fokozott figyelemmel követi a tanügyi törvény 286, 287, 288, 294, 301 és 
362 cikkelyeit (egyetemi norma, lásd az álláskeret mellékletében). 

A Tanszéki Tanács határozatképtelensége esetén a Tanszéki Gyűlés gyakorolja a Tanács 
hatáskörét. 

 

I.3.3.1.2.7 A Tanszéki Gyűlés tevékenységére vonatkozó szabályok 

 
A Kari SzMSz rendelkezései: 
 
a) A Tanszéki Gyűlés a Tanszék javaslattételi és véleményezési joggal felruházott testülete, a 

tanszékvezetés információs fóruma. Tagjai a tanszék főállású oktatói és kutatói, valamint az 
oktatáskisegítő személyzet (a tanszék teljes főállású személyzete). 

A tanszékgyűléseken részt vesz a Tanszék minden főállású oktatója és kutatója, illetve a 
tanszék oktatáskisegítő személyzete. A tanszékgyűléseken meghívásra részt vehetnek óraadó 
tanárok, más tanszékek vagy karok oktatói, és adminisztrációs személyzete. 

b) A Tanszéki Gyűlést havonta legalább egyszer ajánlott összehívni. Kötelező a tanszéki 
gyűlés tanév elején, a tanszékvezető éves beszámolója és a következő tanévre vonatkozó 
operatív terv megvitatásának alkalmával, illetve a Minőségbiztosítási jelentés vitája alkalmával. 

A tanszéki gyűlésen minden főállású oktatónak kötelessége megjelenni. 
c.) A Tanszéki Gyűlés tagjainak munkaprogramja lehetővé kell, hogy tegye a havi 

rendszerességgel, az oktatási félév elején rögzített időpontban tartott tanácskozást. A tanszéki 
gyűlések jegyzőkönyvének része a jelenléti ív. A tanszéki gyűlések több mint feléről való 
távolmaradás csak súlyos egészségügyi okokkal igazolható, ellenkező esetben fegyelmi 
vétségnek minősül. 

d.) A Tanszéki Gyűlést a tanszékvezető tájékoztatás, a Tanszéki Tanács döntéseinek a 
megalapozása és tanácskozás céljából más időpontban is összehívhatja. 
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e) A Tanszéki Gyűlés üléséről jegyzőkönyvet készítenek, amelyet 5 munkanapon belül 
eljuttatnak a Tanszék oktatóinak és kutatóinak.  

f) A Tanszéki Gyűlés véleményt nyilvánít: 
-a tanszékvezető tevékenységéről – elfogadja azt, vagy elmarasztaló véleményt nyilvánít; 
-a tanszéken folytatott oktatási és kutatási tevékenység minőségéről; 
-a tanszék rövid- és hosszú távú stratégiájáról és éves operatív tervéről. 
 

I.3.3.1.2.8 A Tanszék munkatársainak felelőssége és hatásköre 

 
a. A Tanszék munkatársai számára munkavégzésük során elsősorban a személyre szóló 

munkaköri leírás, az Etikai Kódex, a Charta, az Egyetem Belső rendszabályzata, az EMTE 
Tanulmányi és vizsgaszabályzata és egyéb vonatkozó rendelkezések irányadók, valamint 
az alábbiakban részletezett előírások. 

b. A hivatalos ügyekben az aláírási jogot a tanszékvezető gyakorolja. Akadályoztatása 
esetén helyette csak a helyettese vagy a tanszékvezető külön felhatalmazásával 
rendelkező főállású alkalmazott gyakorolhatja. 

c. A Tanszék valamennyi munkatársa köteles minden, a tanszék nevében tett nyilatkozatáról 
előzetes tanszékvezetői engedélyt kérni. A tanszék nevének feltüntetésével készült 
bármilyen publikáció, tanulmány, kiadvány megjelentetésének feltétele az előzetes 
tanszékvezetői engedély. A tanszékvezető e döntés meghozatalához esetenként lektort 
kérhet fel. 

d. Az egyes munkakörök ellátói (felelősei) kötelesek a munkakörüket érintő rendelkezéseket 
ismerni és azokat összegyűjtve tárolni. 

e. Az egyes munkakörök ellátói saját munkaterületükön önállóan végzik feladataikat. 
Intézkedéseik során figyelembe veszik munkatársaik feladat- és hatásköreit. 

f. A tanszék minden munkatársa felelős az általa aláírással átvett eszközökért, valamint a 
gondatlanságból vagy a rendelkezések be nem tartásával okozott károkért. Részese a 
felelősségnek akkor is, ha a kár vagy baleset azért következett be, mert nem tartatta be az 
érvényes rendelkezéseket, ill. biztonsági előírásokat. 

g. A Tanszék minden munkatársa köteles a Tanszék vagyonbiztonságán őrködni, és minden 
olyan intézkedést megtenni, amely magakadályozza a Tanszék felszereléseinek, 
berendezéseinek és eszközeinek károsodását. Bármilyen rendellenességet észlel, köteles 
azt jelenteni, ill. elhárítani, függetlenül attól, hogy ez közvetlen munkaköri feladata-e vagy 
sem. A bejelentés elmulasztása esetén részleges felelősség terheli. 

h. A Tanszék minden munkatársa köteles a Tanszéken rendelkezésre álló erőforrásokkal. ill. 
szolgáltatásokkal (telefon, nyomtatás, másolás, postaköltség stb.) „a jó gazda 
gondosságával", takarékosan gazdálkodni. 

i. A tanszéki kulcsokat mindenki köteles gondosan megőrizni. A kulcsokról készült másolat 
létéről vagy a kulcs elvesztéséről azonnal jelentést tesznek a tanszékvezetőnél. Az 
elvesztésből fakadó anyagi következmény az elvesztőt terheli. 

j. A kötelességeit nem teljesítő, ill. gondatlanságával kárt okozó munkatárs felelősségre 
vonásának kezdeményezése a tanszékvezető feladata. 

k. A Tanszék munkatársai kötelesek a munkájukra vonatkozó munka-, egészségvédelmi, 
környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat betartani. 

l. A Tanszék munkatársai bármilyen, a Tanszék keretén belül vagy azon kívül végzett, a 
Tanszék profilját, kompetenciaterületét érintő munkáikról kötelesek előzetesen, majd a 
munka befejeztével is, a tanszékvezetőt tájékoztatni. A Tanszék keretein belül végzendő 
kutatás indítását illetve pályázat benyújtását megelőzően ki kell kérni a tanszékvezető 
véleményét, illetve a dékán engedélyét.  
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I.3.3.1.2.9 A Tanszék szakmai feladatai és ellátásuk módja 

 

A Kar megbízása alapján a tanszéki oktatási, kutatás-fejlesztési és tanácsadói, valamint a 
gazdálkodáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat és a feladatokat ellátó felelősök 
tevékenységének szakmai felügyeletét a tanszékvezető határozza meg és látja el. 

 
Oktatási feladatok 

 
Oktatásszervezés 

 Órarendi adatok összegyűjtése, továbbítása az órarend készítőnek; 

 Az órarend tanszéki szempontból való ellenőrzése, javítása; 

 Az oktatók óratartási tevékenységének nyilvántartása és ellenőrzése; 

 A meghirdetett tárgyak tantárgyleírásának elkészítése és a központi információs 
(NEPTUN) rendszerbe való feltöltése; 

 Félévi ütemtervek és határidős feladatok nyilvántartása, az ezekkel kapcsolatos 
intézkedések megtétele, koordinálása; 

 Tanszéki oktatási helyiségek (didaktikai laborok, stúdiók stb.) foglaltságának 
nyilvántartása, összehangolása; 

 A szakmai gyakorlatok és kirándulások megszervezése, erre vonatkozó 
szerződéskötés egyeztetése; 

 Hallgatói mobilitások elősegítése; 

 A tantárgyak egyenértékesítésével kapcsolatos szakmai vélemények megfogalmazása 
(Tanulmányi és Kredit Bizottság felkérésére); 

 Oktatásfejlesztés; 

 A jövőre vonatkozó oktatási, ill. tantárgytervekre vonatkozó javaslatok kialakítása, 
koordinálása; 

 Az érvényes tantárgycsoportok – alapozó, szakmai, szak-, illetve kötelező és 
választható tantárgyak elemzése, esetenkénti korszerűsítésének, és átalakításának 
koordinálása, kapcsolattartás a tantárgyfelelősökkel; 

 Az oktatók és adminisztratív személyzet mobilitási tevékenységben való részvétele; 
 
Diplomaterv, szakdolgozat 

 A diplomaterv és szakdolgozat tartalmi elvárásainak meghatározása; 

 A diplomaterv- és szakdolgozat-témák kiírásának kezdeményezése, összegyűjtése és 
meghirdetése; 

 A diplomaterv, szakdolgozat készítés koordinálása; 

 A diplomatervek, szakdolgozatok értékelése; 

 Vizsgák és záróvizsgák szervezése és lebonyolítása; 

 A Dékáni Hivatal igényeinek megfelelő feladatok elvégzése (adatgyűjtés, időpont 
egyeztetés hallgatókkal és oktatókkal, felügyelők, bizottságok kinevezése stb.); 

 Vizsgaidőpontok, vizsga termek igényének összeállítása tárgyanként és az igénylés 
eljuttatása a Dékáni Hivatalba. Szükség szerinti egyeztetés a Kar tanszékeivel vagy 
más karok tanszékeivel; 

 Az oktatók tájékoztatása a feladatokról és a teljesítés ellenőrzése; 

 A tárgyfelelősök vizsgákkal kapcsolatos feladatteljesítésének felmérése; 
 
A felvételi vizsga szervezés tanszéki feladatai 

 A felvételi tematikák elkészítésében való kooperáció a kar más tanszékeivel, a Dékáni 
Hivatal felkérésére; 
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 A szakemberek biztosítása a vizsgatételek elkészítésére; 

 Az írásbeli dolgozatok javítására kijelölt személyek felkészítése; 

 A szóbeli vizsgák bizottsági tagjainak biztosítása 
 
Záróvizsga-szervezés tanszék szintű feladatai 

 A záróvizsgát tenni kívánó hallgatók jelentkeztetése, együttműködve a diplomaterv- és 
szakdolgozat-témák kiadóival; 

 A záróvizsga szakmai részének biztosítása, a Dékáni Hivatal felkérő levelei alapján; 

 A záróvizsga szervezése, időpont és feladat egyeztetése az érdekelt tárgyfelelősökkel; 

 A záróvizsga bizottsági tagok biztosítása a Dékáni Hivatal felkérésére; 

 A záróvizsga bizottságok személyi összetételének időszakos felülvizsgálata; 

 Javaslattétel új bizottsági tagok felvételére, esetenként a tagok törlése. 
 
TDK, hallgatói pályázatok 

 TDK műhelyek létrehozása és tevékenységük koordinálása; 

 Tanszéki TDK témajavaslatok összegyűjtése és kihirdetése; 

 Hallgatói pályázatokból támogatása; 

 Szakmai konzulensi feladatok ellátása; 

 Tájékoztatás a TDK konferencia követelményeiről és a pályázati határidőkről. TDK 
konferencia szervezéséből a Tanszékre háruló feladatok elvégzése. 

 
Kutatás-fejlesztési és tanácsadói feladatok 

 
A Tanszék oktatói és kutatói a kutatási tevékenységüket a Kari Kutatási Bizottság által 

koordinált kutatócsoportokban végzik, a Kutatócsoportok Tevékenységére vonatkozó kari 
szabályzat szerint.  

 
Tanszéki feladatok a minőségbiztosítás terén 

 

 Az oktatók hallgatók általi értékelésének tanszéki szintű koordinálása a 
Minőségbiztosítási Szabályzatban, illetve a Kari Szervezeti és Működési Szabályzatban 
pontosított eljárás alapján; 

 Az oktatók menedzsment általi értékelésének a lebonyolítása; 

 Az oktatók kollegiális felmérésének lebonyolítása; 

 A tanszéki minőségbiztosítási jelentés adatgyűjtése, elkészítése, tanszéki vitája és 
továbbítása a Kar vezetéséhez. 

 
A tanszéki PR feladatok 

 

 Oktatási tevékenységgel kapcsolatos bemutató kiadványok tartalmi részeinek 
kidolgozása, együttműködve a kari PR felelőssel; 

 A Tanszék kompetencia területéhez tartozó cégekkel fenntartott kapcsolatok ápolása: 
tájékoztatók, találkozók, bemutatók szervezése; 

 Nyílt Napokon és egyéb népszerűsítő rendezvényeken (kutatók éjszakája, versenyek, 
táborok stb.) való részvétel; 

 Felvételi toborzásban való részvétel; 

 Tájékoztató és népszerűsítő anyagok készítése, bemutatók szervezése, 
médiakapcsolatok megteremtése illetve a létezők ápolása; 

 Az állásbörze szervezésében részvétel; 
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 A Tanszéki honlap tartalmának összeállítása, frissítése; 

 A végzett hallgatók álláslehetőségeinek feltárása, a munkáltatók fogadókészségének 
feltérképezése, és egyéb (pályázatok, ösztöndíjak, fizetés stb.) lehetőségek 
összegyűjtése, és ezzel kapcsolatos információk közzététele a hallgatók számára; 

 A kiemelkedő eredményeket elért hallgatók nyilvántartása. 
 

Gazdasági feladatok 
 
Gazdasági ügyekben aláírási joga a tanszékvezetőnek van. Távollétében a tanszékvezetőt a 

tanszékvezető helyettes helyettesítheti. 
A keretekkel való gazdálkodás kapcsán a tanszékvezető fő feladatai: 

 A költségvetési igények összeállítása, a költségvetés tervezet elkészítése. 

 A tanszékre leosztott összegeknek az elfogadott költségvetésben megszabott módon 
való felhasználása. 

 A beszerzések költségeinek nyilvántartása, a Gazdasági és Adminisztratív Igazgatóság 
közreműködésével. 

 A szolgáltatások költségeinek, az óraadók díjainak, az utazási és kiküldetési költségek 
utalványozásának kérése, illetve az elszámolás elfogadásra való javasolása. 

 
A felsorolt tevékenységek szabályszerűségének biztosítása a kari gazdasági igazgató és a 

tanszékvezető feladata. 
 

Munkavédelem 
 
A tanszék szintjén a munkavédelmi, tűzvédelmi és vészhelyzetekre vonatkozó ügyekben 

felelős személy a tanszékvezető. Ilyen irányú feladatát, a tanszéki sajátosságok figyelembe 
vételével, egy vagy több tanszéki alkalmazottnak leoszthatja. 

A tanszékvezető vagy az általa kinevezett munkavédelmi felelős: 

 Szervezi, lebonyolítja a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok 
ellátását, együttműködve a kar illetékes referensével; 

 Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, ellenőrzi a hasonló balesetek 
megelőzésére hozott intézkedések végrehajtását; 

 Gondoskodik a tanszék munkatársainak az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra 
való jelentkezéséről; 

 Tartja a kapcsolatot a kari munkavédelmi szakreferenssel a tanszék tagjainak 
munkavédelmi oktatásával kapcsolatban; 

 Intézkedik a feltárt, illetve tudomására jutott munkavédelmi hiányosságok 
megszüntetése érdekében; 

 Vezeti a munkavédelmi oktatások nyilvántartását (oktatási füzetek); 

 Szervezi a beszerzett szakanyagok ismeretében az időszakos (szemeszterenkénti) 
munkavédelmi oktatást; 

 Ellenőrzi a hallgatók gyakorlati foglalkozásait megelőző munkavédelmi oktatások 
megtartását; 

 Munkavédelmi és biztonsági ügyekben eljár az egyetem szabályzatainak és a 
törvényeknek megfelelően. 

 
Laboratóriumi szintű feladatok 

 

 A Tanszékhez tartozó laboratóriumok működési szabályzatának és használati 
rendjének meghatározása; 
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 A műszerek, anyagok beszerzésének irányítása, a laboratórium közvetlen felügyelete; 

 A laboratóriumok berendezéseinek, eszközeinek időszakonkénti ellenőrzése, a 
javítása, karbantartása és fejlesztése; 

 A hallgatói tevékenységek feltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges intézkedések 
időbeni megtétele, beleértve a hallgatók balesetvédelmi oktatását is; 

 Az órarenden kívüli laboratórium használat koordinálása; 

 Területgazdálkodás, gondozás; 

 A tanszékhez tartozó területek (tangazdaság és kutatási területek) gondozása, 
fejlesztése, gazdaságos kihasználása a tanszékvezető vagy az általa kinevezett 
személy feladata. Az éves tanszéki költségvetésben külön tételben jelenik meg a 
területgazdálkodás költsége és bevétele. 

 
Tanszéki ügyintézés 

 

 A tanszék ügyvitele a tanszékvezető irányításával történik. Az adminisztrációs ügyviteli 
feladatokat a tanszéki adminisztráció (tanszéki titkár és más, adminisztratív 
feladatokkal is megbízott munkatársak) látja el. A tanszék minden tagjának munkaköri 
leírásában szerepel a rábízható adminisztrációs feladatok köre; 

 A tanszéki ügyintézés folyamatában legalább tájékoztatási szinten minden esetben 
szerepet kap a tanszéki titkár; 

 Kizárólagosan a tanszékvezető feladat- és intézkedési körébe tartózó ügyeket a 
tanszékvezető intézi, az ügymenet által megkívánt ütemezéssel a megszabott 
határidőre; 

 A Dékáni Hivatal által meghatározott feladatok határidejének a megszegése a 
tanszékvezető fegyelmi kihágása. Ennek megállapítása a dékán hatásköre; 

 A határidők betartását lehetetlenné tevő ügyintézés, a feladatok elvégzésének vagy 
leosztásának az elnapolása a tanszékvezető fegyelmi kihágása. Ennek megállapítása a 
Tanszéki Tanács hatásköre; 

 Az egyéb ügyekhez kapcsolódó feladatokat a tanszékvezető leosztja a tanszék 
munkatársainak, akik – a megszabott határidő betartásával – kötelesek válasz- vagy 
megoldási javaslatukat a tanszéki adminisztrációt végző személyhez visszaküldeni. A 
megszabott határidők be nem tartása fegyelmi kihágás, amelyet a tanszékvezető a 
minősítési bérezés eszközeivel, esetleg a munkakörből való felmentés 
kezdeményezésével büntethet; 

 A kutatási és szolgáltatási szerződésekben vagy megállapodásokban rögzített témák 
művelése és ügyeinek intézése az illetékes tanszéki vagy munkacsoport keretében, a 
témavezető irányításával és felelősségével történik, a Tanszékvezető felé történő 
tájékoztatási kötelezettséggel. 

 

Tanszéki szintű adminisztratív feladatok 
 

 A tanszéket érintő valamennyi adminisztratív feladat ütemezése és elvégzése; 

 Az ügyiratok iktatása, postázása, irattárazás és selejtezés az érvényes rendelkezések 
(Egyetemi Iratkezelési Szabályzat) szerint; 

 Határidős feladatok nyilvántartása és elvégzésük adminisztratív ellenőrzése; 

 A tanszék levelezésének lebonyolítása; 

 Szerződéses munkákkal kapcsolatos adatok nyilvántartása (a tanszék tagjainak az 
egyetem nevében történő szerződéses feladatvállalásainak, ezek teljesítésének a 
nyilvántartása, illetve más intézmények keretében vállalt főállású munkakör, oktatási és 
kutatási munka nyilvántartása); 
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 A diplomatervek, szakdolgozatok nyilvántartásba vétele és megfelelő tárolása; 

 Meghívott előadók, vizsgabizottsági tagok, diplomabírálók stb. órateljesítésének 
nyilvántartása és díjazásainak elszámolás kérvényezése; 

 Az adminisztratív személyzet munkájának a szervezése és segítése; 

 A Tanszékvezető utasításainak továbbítása az érintettekhez; 

 Az oktatással kapcsolatos valamennyi tanszéki szintű adminisztrációs feladat intézése. 

 A Tanszékvezető által kijelölt adminisztratív feladatok; 

 Pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs ügyvitel (a pályázatfelelős feladata); 

 Oktatási anyagok készítése; 

 Részvétel a tanszéki eszköz- és fogyóanyag beszerzésben; 

 A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ütemezése és teljesítésük követése. 
 

Tanszéki iratkezelés, kommunikáció 
 

 Az iratkezelés az Egyetemi Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. A tanszéki 
kommunikáció rendje az egyetem és a kar belső kommunikációjának rendjéről szóló 
szabályzatokat tartja szem előtt; 

 A tanszékre beérkező, illetve a tanszék által kibocsátott iratok tárolását és 
nyilvántartását a tanszéki titkár végzi; 

 A dékán a Dékáni Hivatalon keresztül juttatja el a tanszéki titkárnak és a 
tanszékvezetőnek a különböző dokumentumokat, továbbítja a tanszékvezetőnek a 
Rektori Hivatalból érkezett feladatokat és információkat, a Kari Tanács határozatai 
alapján megfogalmazott feladatokat, illetve közli saját hatáskörében meghozott 
utasításait; 

 A hivatalos tanszéki dokumentumokat (rendeletek, utasítások, határozatok, 
beszámolók, kimutatások, adatok stb.) minden esetben a felelős személy aláírásával el 
kell látni. A tanszékvezető által továbbított dokumentumokat a tanszékvezető 
aláírásával is el kell látni; 

 A Tanszéki Tanács a saját hatáskörben meghozott határozatait és a Dékáni Hivatalhoz 
benyújtott határozat javaslatait legtöbb 2 munkanapon belül az érintettek (szükség 
esetén a tanszék minden tagjának) tudomására kell hozni e-mailen, és – amennyiben 
konkrét feladatot tartalmaz – papíralapú dokumentum formájában is. A döntés a közlés 
pillanatától hatályos. A Tanszéki Tanács határozatait a tanszéki titkár a tanszékvezető 
láttamozása után továbbítja a tanszék tagjai, illetve a Dékáni Hivatal felé; 

 A tanszékvezető a saját hatáskörben meghozott határozatait és a Dékáni Hivatalhoz 
benyújtott határozat javaslatait minden érintett tudomására kell hozza a lehető 
legrövidebb időn, de nem több, mint 2 munkanapon belül. A tanszékvezető írásbeli 
utasításait a tanszéki titkáron keresztül közli az érintettekkel; 

 A tanszék tagjai a tanszéki titkáron keresztül intézik ügyeiket a Dékáni Hivatallal. 
Beadványaikat és kérvényeiket a tanszékvezető kell láttamozza; 

 A feladatot tartalmazó döntés, utasítás, vagy rendelkezés esetében meg kell határozni 
a végrehajtás határidejét, és – amennyiben az érvényes szabályozásokban nincs 
egyértelműen meghatározva – annak felelősét; 

 A feladat elvégzése nyomán született dokumentumot, vagy a teljesítés visszaigazolását 
ugyancsak a hivatali út betartásával (a tanszéki titkárok keresztül) kell eljuttatni a 
felettes szervhez; 

 A hivatali hierarchiát megszegő intézkedés – utasítás, rendelet – nem tekinthető 
szabályszerűnek, és így az abban felvetett probléma megoldása sem minősül 
kötelezőnek. Kivételt képeznek a rektor intézkedései, akinek feladatai ellátása és 
hatásköreinek gyakorlása során általános utasítási, ellenőrzési és intézkedési joga van. 
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Kari szinten a dékán általános utasítási, ellenőrzési és intézkedési jogkörrel rendelkezik 
az adott karon. A megtett intézkedésekről a rektornak, illetve dékánnak értesítenie kell 
az érintett szervezeti egység vezetőjét. A tanszékvezető kérheti a rendelkezés utólagos 
írásos megfogalmazását. Ezt a Rektori/Dékáni Hivatalnak 2 napon belül ki kell állítania; 

 Bármilyen egyéb, a hivatali utat megkerülő szóbeli vagy írásos kommunikáció, 
dokumentum, adatszolgáltatás kérés stb. csak a hivatali ügyintézést szabály szerint 
végző személyek akadályoztatása esetén fogadható el. Ilyen esetben kötelező a 
tanszékvezető, illetve a tanszéki titkár tájékoztatása 1 munkanapon belül; 

 Amennyiben valamely feladat vagy utasítás végrehajtását a felelős személy objektív 
okok miatt nem képes elvégezni, vagy a megjelölt határidőre teljesíteni, azt írásban 
megindokolva előre, jeleznie kell közvetlen felettesének; 

 A beosztott a szakmai felettessel folytatott kommunikációról, a kapott utasításokról, 
feladatokról a közvetlen felettes vezetőt az általa igényelt részletességgel tájékoztatja; 

 Az tanszék tagjainak nyilatkozási jogát a munkaköri leírás tartalmazza. Olyan 
személyeknek, akiknek a munkaköri leírása ezt a jogkört nem tartalmazza, szigorúan 
tilos nyilatkozniuk vagy információt szolgáltatniuk a nyilvánosság felé az intézmény 
vagy írásos beleegyezése nélkül; 

 Személyi jogokat sértő információk szolgáltatása tilos. Ezen adatok szolgáltatása csak 
az érintett kérésére és/vagy beleegyezésével történhet, kivéve a hivatalos szervek felé 
történő kötelező jellegű adatszolgáltatást, amely az egyetem vezetőjének engedélyével 
történhet; 

 Azok az alkalmazottak, akik valamilyen úton bizalmas információhoz vagy 
dokumentumokhoz jutnak – személyre, vagy akár az intézményre vonatkozóan –
,kötelesek azokat úgy kezelni, hogy ne sértsék az érintett személy vagy az intézmény 
érdekeit; 

 A közérdekű információkat az egyetemi vagy kari honlapon, illetve hirdetőtáblákon 
közzé kell tenni, az EMTE Hirdetési szabályzata előírásainak megfelelően. 

 

A tanszéki titkár ügyintézési és iratkezelési feladatai 
 
A tanszéki titkár a munkaköri leírásában előírt feladatok elvégzésekor közvetlenül kommunikál 

és egyeztet a kari főtitkárral, az egyetem többi tanszéki titkáraival, a tanszékvezetővel, a tanszék 
oktatóival, adminisztratív és kisegítő személyzetével. 

A tanszéki titkár továbbítja a tanszék tagjai felé: 

 a tanszékvezető döntéseire vonatkozó dokumentumokat; 

 a Tanszéki Tanács döntéseire vonatkozó dokumentumokat; 

 a Tanszéki Gyűlés jegyzőkönyvét; 

 a Dékáni Hivatalból érkező tájékoztató anyagokat. 
A tanszéki titkár kötelező módon jegyzőkönyvet vezet a tanszéki gyűlésekről és a Tanszéki 

Tanács üléseiről. 
A tanszéki titkár a következő iratok tárolásáért felel: 

 a tanszékre a Dékáni Hivatalból érkező átiratok, illetve tanszékről a Dékáni Hivatalba 
küldött átiratok; 

 a tanszékvezetőnek a tanszék tagjai irányában megfogalmazott írásos rendelkezései; 

 a tanszéki gyűlések, tanszéki tanácsülések jegyzőkönyvei; 

 a tanszékvezető beadványai, beszámolói; 

 a tanszéket érintő kari együttműködési szerződések másolata; 

 a tanszékvezetőhöz benyújtott kérvények, beadványok; 

 a tanszék személyzetének a szakmai kompetenciáját igazoló iratok másolata; 

 a tanszék álláskerete; 
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 a tanszéken oktató tantárgyfelelősök által összeállított tantárgyleírások; 

 a tanszéki álláskerethez tartozó álláskereti adatlapok; 

 a tanszék oktatói által oktatott tantárgyak adatlapjai; 

 különböző oktatói nyilatkozatok; 
A fentieken kívül a tanszéki titkár a kari főtitkár megbízásából olyan dokumentumok 

kezelésében vesz részt, amelyek a tanszéki tevékenységhez kötődnek. 
 

A tanszék eszköz- illetve fogyóanyagbeszerzéseinek a lebonyolítása 
 
Szabály: csak olyan eszköz, vagy fogyóanyag szerezhető be, amely tételesen, vagy mint 

kategória szerepel a tanszék éves költségvetésében (pl. ha a tanszéki költségvetésben nem 
szerepel bútorzat, akkor semmilyen bútor beszerzése nem bonyolítható le). 

A beszerzésre vonatkozó általános rendelkezéseket a Kari Beszerzési Szabályzat foglalja 
össze. 

Ennek betartása mellett a következő lépéseket kell megtenni: 

 Az eszközigénylés megfogalmazása, bevezetése az elektronikus nyilvántartó 
rendszerbe (az igénylő végzi a közvetlen munkatárs labortechnikus és a tanszéki titkár 
segítségével). A nyilvántartó rendszerben szükséges levelezési címként a 
beszerzésben szerepet vállaló tanszéki tagok e-mail címének a nyilvántartása (Pl. ha a 
tanszéki titkár olyan tanszéki fogyóanyagot igényel, amelynek beszerzését a kari 
beszerző el tudja végezni, akkor csak a saját e-mail címét tünteti fel. Ha a beszezést 
egy oktató igényli és kéri a labortechnikus részvételét, akkor a listához a saját, a 
labortechnikus és a tanszéki titkár címét rendeli hozzá).  

Megj.: ha az adott eszköz leltári tárgy kategóriájú, az igénylő leltárjába kerül. Ha az adott 
eszköz beszerzéséhez árajánlatok szükségesek, ezek bevitele is kötelező (az árajánlatok 
beszerzését az igénylő végzi a közvetlen munkatárs labortechnikus segítségével). 

 Ha a beszerzés tenderköteles, az igénylő írásban kéri a tanszékvezető támogatásával 
a kari vezetőség jóváhagyását. Miután azt megkapta, közreműködik a gazdasági 
igazgatóval a tenderfüzet összeállításában. 

 A tanszékvezető elektronikus jóváhagyása (a levelezési címekre automatikus e-mail 
üzenetet érkezik a jóváhagyásról, vagy az esetleges elutasításról, aminek 
következtében az igénylő feladata az egyeztetés kezdeményezése).  

Megj: Ha az igénylés „nagyon sürgős” besorolású, a tanszékvezető és helyettese 
automatikusan e-mail üzenetet kap az igénylés bevezetésekor. Egyébként a tanszékvezető 
kötelessége a beszerzési ügyek heti rendszerességgel való intézése. Egy hétnél hosszabb 
távolmaradása esetén ezt a feladatot a tanszékvezető helyettes veszi át. 

 A gazdasági igazgató elektronikus jóváhagyása. A levelezési címekre automatikus e-
mail üzenetet érkezik, vagy az esetleges elutasításról. Elutasítás esetén az igénylő 
feladata a tanszékvezető közbenjárását kérni a probléma tisztázása végett. Esetleges 
további információkérés az elektronikus rendszeren keresztül történik, amely pontosan 
rögzíti a jóváhagyás, elutasítás és információkérés pillanatát is. 

Megj: Ha az igénylés „nagyon sürgős” besorolású, a gazdasági igazgató automatikusan e-
mail üzenetet kap a tanszékvezetői jóváhagyáskor. Egyébként a gazdasági igazgató 
kötelessége a beszerzési ügyek három munkanapos rendszerességgel való intézése. 
A gazdasági igazgató jóváhagyása után a „nagyon sürgős” tételek esetében a dékán és a 
gazdasági dékánhelyettes automatikusan e-mail üzenetet kap. Egyébként a gazdasági 
dékánhelyettes kötelessége heti rendszerességgel megvizsgálni a nyilvántartó 
rendszerben megjelent tételeket és 500 lej érték alatt dönteni annak jóváhagyásáról. 
Nagyobb értékű tételek esetén a döntés meghozatala a dékán jelenlétében történik. 
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A dékán jóváhagyása esetén a beszerzési folyamatban részt vevő személyek (azok, 
akiknek fel van tüntetve a levelezési e-mail címe és a kari beszerző) automatikusan e-mail 
üzenetet kapnak.  Elutasítás esetén az előbbi személyek, kivéve a kari beszerzőt 
automatikusan e-mail üzenetet kapnak. Az igénylő feladata kezdeményezni az ügy 
tisztázását. 

 Jóváhagyás esetén megtörténhet az eszköz megrendelése, beszerzése. 

 A kari beszerző egy előre meghatározott időintervallumban adminisztratív, szállítási 
célból a tanszék rendelkezésére áll. Minden héten előre meghatározott időpontban 
jelentkezik a tanszéki titkárnál, amikor megtörténik az egyeztetés arról, hogy a tanszéki 
besszerzéssel megbízott személyek (labortechnikusok) mennyiben igénylik a 
segítségét. A beszerzés további lebonyolítása ennek az egyeztetésnek az eredménye 
alapján történik: Ha nem szükséges a kari beszerző segítsége, a tanszéki megbízott 
önállóan intézkedik és a kísérő dokumentumokat a kari beszerzőnek adja át, míg 
ellenkező esetben együtt intézkednek.  Azon tételek beszerzéséről, amelyek esetében 
nincs feltüntetve „a beszerzést a tanszék végzi” opció”, a teljes ügyintézést a kari 
beszerző végzi. 

 Amikor a beszerzett eszköz (akár a gyorsposta, akár a kari beszerző, akár a tanszéki 
megbízott, stb. közbenjárásával) megérkezik, az ideiglenes kari raktárba kell kerüljön 
max. 2 munkanapon belül a számla dátumától számítva. Fontos a számla (és esetleg a 
nyugta) valamint a beszerzett eszköz bemutatása a kari vagyonkezelőnél, ahol 
megtörténik a számla iktatása, esetenként a leltári szám kiosztása / felragasztása és az 
igénylő „birtokba helyezése”, amit az igénylő aláírásával is igazol. 

 Minden esetben a beszerzés lezártának állapotát a kari beszerző vezeti be a 
nyilvántartó rendszerbe. A beszerzés lezárásakor az igénylő és a tanszéki titkár 
automatikus e-mail értesítést kap. 

 

Eszközök elhelyezése, leltárügyek 
 
A Tanszék eszközeinek leltárba vétele a Marosvásárhelyi Kar egységes nyilvántartó 

rendszerén keresztül történik, a kari vagyonkezelő által. 
Egy adott eszköz megőrzése, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése a személyes 

leltárfelelős, vagyis a kar azon főállású munkatársának a kötelessége, akinek az eszköz a leltárán 
van. 

Az eszköz karbantartása érdekében a személyes leltárfelelős jár el a tanszéki labortechnikus 
segítségével. Ha a probléma nem kezelhető tanszéki szinten, a tanszékvezető jóváhagyásával a 
Gazdasági Osztály segítségét kéri. 

A Tanszékre háruló ez irányú feladatokat az Egyetemi Leltározási Szabályzata szerint 
tanszékvezető állapítja meg: 

 Fogyóeszközök és anyag-nyilvántartások vezetése; 

 Selejtezések szervezése és adminisztrálása; 

 A Tanszék leltári nyilvántartása termenként és/vagy alkalmazott szinten külön-külön 
történik; 

 Állóeszköz nyilvántartások vezetése, az Egyetem Leltározási Szabályzatában előírt 
formában; 

 Az új eszközbeszerzéseknél az igénylő nevesíti a leltárfelelőst és a leltári tárgy helyét 
(előzetes egyeztetés alapján). 

 
További rendelkezések 
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A fentieken kívül a Tanszéki Szervezeti és Működési Szabályzat kötelező módon kell 
tartalmazza a következőket: 

 a tanszék megnevezése, elérhetősége és logója; 

 a tanszék által művelt tudományterületek leírása; 

 a tanszék szervezeti besorolása a Kari Organogram alapján; 

 a tanszék tudományterületeire jellemző sajátos oktatási és kutatási feladatok; 

 a tanszék vezetésére vonatkozó sajátos szabályok, mint a Tanszéki Tanács tagjainak 
száma és a Tanszékgyűlések gyakorisága; 

 az egyes tanszéki munkakörök sajátos feladatainak a megfogalmazása; 

 a tanszék erőforrásaival való gazdálkodás sajátos szabályai; 

 a tanszék fennhatósága alá tartozó termek, laboratóriumok használatára, a belépésre 
vonatkozó sajátos rendelkezések; 

 a szakdolgozatok összeállítására vonatkozó, az adott tudományterületre jellemző 
tanszéki rendelkezések; 

 a tanszéki ügyintézés sajátos szabályai; 

 hivatkozás a Tanszéki Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó a Tanszéki 
Gyűlésre, amely annak előterjesztését javasolja a Kari Tanács felé. 

 
A Tanszéki Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletekkel egészíthető ki, amelyek a  

Tanszéki SzMSz szerves részét képezik. 
A Tanszéki SzMSz felülvizsgálata, javítása és kiegészítése évente egyszer, a Kari SzMSz 

felülvizsgálata után történik. 
 

I.3.3.2 A Kari Gazdasági és Adminisztratív Igazgatóság  

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
III 17§ 
(2) Az egyetem szerves részét képezik a központi (Rektori Hivatal , Gazdasági Főigazgatóság) 

és kari adminisztratív szervezeti egységek (dékáni hivatalok, kari gazdasági igazgatóságok), az 
ellátó egységek (diákotthonokés étkezdék, könyvtárak, laboratóriumok, egyetemi informatikai 
központ), szabadidős és szociális létesítmények stb.  

III 22§ 
(7) A kar az oktatási és tudományos tevékenységek területén, valamint gazdálkodási és 

adminisztrációs kérdésekbenaz érvényes szabályozásoknak megfelelően önrendelkezési joggal 
bír. 

VI 51§ 
(1)A Kari/helyszíni Gazdasági Igazgatóság végzi a helyszín gazdasági adminisztrálását és 

pénzügyi-könyvelési tevékenységét. 
(2) A Kari/helyszíni Gazdasági Igazgatóságot a kari gazdasági igazgató vezeti, aki felel a kar 

gazdálkodásáért és pénzügyi-könyvelési tevékenységének irányításáért és ügyviteléért, a dékán 
/a rektor által kijelölt gazdálkodói jogkörrel rendelkező személy, valamint a gazdasági főigazgató 
alárendeltjeként. 

A kari/helyszíni gazdasági igazgató: 
a) felel a beosztott adminisztratív, műszaki és kisegítő személyzet tevékenységének 

irányításáért; 
b) kidolgozza a kar/helyszín költségvetési tervét, a tanszékek és egyéb kari szervezeti 

egységek költségvetése alapján; 
c) közreműködik a kar/helyszín pénzügyi politikájának megvalósításában és 

vagyongazdálkodásában;  
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d) a költségvetést lebontja tanszékekre, illetve más, a kari/helyszíni egységre; 
e) nyilvántartja a kari/helyszíni és tanszéki bevételeket és kiadásokat; 
f) megszervezi a kar/helyszín vagyonát képező javak leltározását; 
g) köteles olyan tevékenységeket kezdeményezni és végrehajtani, amelyek a kart/helyszínt 

költségvetésen kívüli forrásokhoz juttatják. 
 
A Marosvásárhelyi Kari SzMSz rendelkezései: 
A Kari Gazdasági Igazgatóság a fentieken kivül működteti / összehangolja az alábbi szervezeti 

egységeket és tevékenységi területeket: 

 Diákkollégium, önfenntartói státuszban. Működési szabályzata jelen szabályzat ....sz. 
mellékletét képezi, 

 Sportlétesítmények, önfenntartói státuszban, működési szabályzata jelen szabályzat 
....sz. mellékletét képezi, 

 Saját és szerződtetett őrző-védő szolgálatok, 

 Nem tankertnek minősülő külterületek fenntartása és karbantartása, 

 Épületgépészet működtetése és karbantartása saját személyzet és külsős cégek 
segítségével, 

 Infrastruktúra bővítése, fejlesztése és karbantartása, 

 Épületek takarítása, javítása, rovar-és rágcsálóirtás saját személyzet és külsős cégek 
segítségével, 

 Diákmenza működtetése beszállítói rendszerben, 

 Campus-fejlesztés adminisztrálása dékáni irányítással, Kuratóriumi jóváhagyással, 

 Rendezvények, konferenciák háttértámogatása, 

 Pályázatok, tenderek, szerződések pénzügyi részének bonyolítása, 

 A Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ pénzügyi, gazdasági és adminisztratív 
támogatása, 

 A Tanulmányi Titkárság által megállapított és a Neptun rendszerbe bevezetett tandíjak, 
vizsgadíjak, stb. bevételezése, kiadása, könyvelése, 

 A Kollégiumban lakók járandóságainak / kötelezettségeinek bevételezése, kiadása, 
könyvelése, 

 Az ösztöndíj bizottság által megállapított rendszeres és rendkivüli valamint 
magánösztöndíjak célba juttatása 

 Sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos gazdasági tevékenységek. 
 

I.3.3.2.1 A fund-raising tevékenység 

A fundraiser (pályázati felelős személy) feladatköre: 
-Folyamatosan követi a pályázati lehetőségek megjelenését, és amennyiben az egyetem 

számára megfelelő pályázati kiírást talál, összefoglalja annak lényegét és bemutatja a kar 
vezetőségének, illetve tájékoztatja a kar közösségét. 

-Naprakészen tartja a pályázatok benyújtásához általában szükséges intézményi adatokat, 
dokumentumokat. 

-Eljár a pályázatok leadásának intézményi engedélyezése ügyében. 
-Nyilvántartást vezet a pályázási kezdeményezésekről, leadott pályázatokról, ezek 

kimeneteléről. 
-Összehangolja a Kar aktuális pályázatainak lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív 

munkát, előkészíti a pályázatok leadásához, lebonyolításához szükséges dokumentációt, illetve az 
ezt követő folyamatos vagy egyszeri elszámolást. 
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Az átlátható és gördülékeny pályázás, illetve a tudományos tevékenység nyilvántartása 
(Egyetemi Charta 53.§.(9) g)) érdekében fontos, hogy minden pályázni kívánó személy 
egyeztessen (szóban vagy írásban) a pályázati felelőssel. 

A pályázati felelősnek tudnia kell az Egyetem (Kar) nevében benyújtott összes pályázatról. 
 
Az Egyetem (Kar) nevében benyújtandó pályázatok esetében: 

 a javasolt költségvetéshez dékáni hozzájárulás szükséges; 

 a pályázat benyújtására az Egyetem rektorának aláírásával kerülhet sor; 

 a pályázatban és szerződésben megjelölt számlaszámot a Rektori hivatal jelöli meg; 

 a projekt igazgatójával az Egyetem rektora megbízási szerződést köt, mely részletezi a 
kötelességeit és felelősségét. 

 

I.3.3.3 A Könyvtár 

Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
X. 10.1., 64.§. 
(1) Az EMTE sajátosságának megfelelően az egyetem oktatási helyszínein helyszíni 

könyvtárak létesülnek, amelyek együttesen alkotják a Sapientia EMTE Könyvtárát. A helyszíni 
könyvtárak a Kari Tanácsnak/ Helyszíni Tanácsnak alárendelten működnek. 

(2) A helyszíni könyvtárakat szakmai szempontból a Szenátus által kinevezett Egyetemi 
könyvtárbizottság koordinálja, amelynek elnöke egyetemi professzor vagy docens. 

(3) A helyszíni könyvtárat a könyvtárvezető irányítja, aki a dékánnak vagy a rektor által kijelölt 
helyszíni vezetőnek van alárendelve. 

(4) A könyvtárak a Szenátus által jóváhagyott Könyvtári szabályzatnak megfelelően működnek.  
(5) A helyszíni könyvtárak a hagyományos könyv- és folyóirat állomány mellett elektronikus 

formátumú információkat is tárolnak, illetve biztosítják az interneten fellelhető információkhoz való 
hozzáférést. A kari vagy helyszíni Könyvtárbizottság jóváhagyása alapján a könyvtárak biztosítják 
a kiadványok nemzetközi cseréjét, végzik a szakkönyvek beszerzését és a hazai, illetve külföldi 
folyóiratokra való előfizetést. 

(6) Az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói és adminisztratív személyzete, valamint azon 
egyetemek akadémiai közösségének tagjai, akikkel az Egyetem együttműködési megállapodást 
kötött, térítésmentesen hozzáférhetnek a helyszíni könyvtárak állományához, a könyvtárak belső 
szabályzatának tiszteletben tartásával. 

(7) A helyszíni könyvtár helyiségei az egyetem egyéb akadémiai és kulturális rendezvényeinek 
is helyet adhatnak, a dékán/ a helyszíni vezető előzetes engedélyével. 

(8) A helyszíni könyvtárak részt vesznek a külföldi egyetemekkel és intézményekkel való 
együttműködésekben, és szerepelnek az Egyetem által kötött szerződésekben. 

 
 

I.3.3.4 A Kar kutatóközpontjai 

I.3.3.5 A Kar kutatólaboratóriumai 

I.3.3.6 Nonprofit szervezetek 

I.3.3.7 A hallgatók érdekében létrejött szervezetek 
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I.3.3.7.1 A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 

-Feladatok, döntési, véleményezési jogkörök 
-A kari vezetőség és a HÖK együttműködése 
 
A Hallgatói Önkormányzat működését a HÖK, a Kari Tanács  és a Szenátus által elfogadott 

külön szabályzat  határozza meg, amely mellékletként a Kari SzMSz szerves részét képezi. 
 

I.3.3.8 A végzett hallgatókat tömörítő Alumni Egyesületek 

 
A végzett hallgatókat tömörítő Alumni Egyesületek célja adatokat szolgáltatni a végzett 

hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedésére vonatkozóan, illetve javaslatokat tenni a tanterv és az 
oktatott tárgyak tartalmának korszerűsítésére, fejlesztésére. Az Alumni Egyesületek erkölcsi és 
anyagi támogatást nyújtanak az egyetemnek és hozzájárulnak az intézmény népszerűsítéséhez. 

A Kar és az Alumni Egyesületek között partnerintézeti kapcsolat jön létre, amelyről a Kar és az 
Alumni Egyesületek vezetői megállapodást kötnek. Az együttműködési megállapodások  a jelen 
szabályzat mellékletei. 

I.3.3.9 Ideiglenes, projekt jelleggel működő szervezeti egységek 

. 
A Karon nagyobb és hosszan tartó, projektjellegű oktatási feladat(ok) menedzselése, kutatási 

feladat(ok) megvalósítása és menedzselése érdekében a Kari Tanács projekt jelleggel működő 
szervezeti egységet létrehozhat, illetve megszüntethet. 

A projekt jelleggel működő szervezeti egység vezetőjét a Kari Tanács választja, és a dékán 
bízza meg. Tevékenységét saját bevételeiből kell finanszíroznia, költségvetési támogatásban nem 
részesülhet. 

 

I.4 A Kar működésére vonatkozó speciális rendelkezések 

I.4.1 A Kar arculata 

Az arculati elemek használata kizárólag az Arculati kézikönyvben meghatározott módokon 
megengedett. 

I.4.2 Külső partnerekkel való együttműködés szabályai 

I.4.2.1.1 Az Alumni rendszer 

 
A Kar Alumni Rendszert működtet, amelyben azon végzett diákok nyilvántartása, szakmai 

pályafutásának követése zajlik, akik önként kérik ide a felvételüket. Az Alumni Rendszerbe 
bármely, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán végzett diák kérheti felvételét, függetlenül 
attól, hogy tagja-e valamelyik Alumni egyesületnek. 

Az Alumni rendszer működtetését a kari Karrieriroda vezetője végzi, tevékenységét a kari 
tanulmányi titkárság, a PR felelős, a tanszéki titkárok és a szakkoordinátorok támogatják.  

 
Az Alumni Rendszer tagja vállalja, hogy: 

 Az egyetem és a kar minden etikai es egyéb szabályzatát betartja úgy, hogy az 
Egyetem és a Kar hírneve semmilyen körülmények között ne sérüljön; 
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 Nem használja politikai célzatú reklámozáshoz, kampányokhoz a Kar és az Egyetem 
nevét, logóját, annak semmilyen ingó vagy ingatlan tulajdonát; 

 Semmilyen körülmények között nem él vissza az Alumni adatbázisban szereplő 
személyi adatokkal, nem használja fel azt politikai és/vagy reklám célokra. 

 
Az Alumni rendszer tagja, a Karral kötött megállapodás alapján, az alábbi fő irányokban 

nyújthat segítséget a Karnak: 
 

 Támogatást nyújthat a Kar számára úgy anyagi, mint tárgyi vonatkozásban. 

 Ösztöndíjakkal hozzájárulhat a diákok anyagi helyzetének a javításához. 

 Rendezvényeket szervezhet, amelyek során az egyetem munkatársaival 
együttműködve bemutathatja, népszerűsítheti Karon folyó oktatást, kutatást, és egyéb 
tevékenységeket. 

 Találkozókat javasolhat és szervezhet a gazdasági élet szereplői és a Kar vezetői 
között, az oktatás és kutatás fejlesztési irányainak a megtárgyalására. 

 A Kar oktatási és kutatási stratégiájába illeszkedő gyakorlati programokat, 
rendezvényeket javasolhat. 

 

I.4.2.1.2 Mecénások, tanácsadók 

 
A Kar kari tanácsadókat kérhet fel, akik szakterületük szerint beleillenek  a kar képzési 

területeibe, befolyással bírnak a kutatásban, közéletben, vagy az üzleti életben kimagasló 
eredményeket értek el és szívügyük a karon folyó oktatási és kutatási munka. A kar vezetése a 
kari tanácsadókat tájékoztathatja a karon folyó oktató, kutató és fund-raising tevékenységekről, 
valamint kikérheti a tanácsadók véleményét mindezen tevékenységek színvonaláról, irányáról, 
lehetőségeiről. A felkért kari tanácsadók önként, bérmentve vállalnak tanácsadói feladatot, és 
bárikor lemondhatnak tanácsadói tisztségükről, vagy maguk helyett más személyeket 
javasolhatnak. 

A kari tanácsadók kinevezése a Kari Tanács feladatköre. 
A kari tanácsadók tanácskozói minőségben részt vehetnek a Kari Tanács ülésein. 
 
Kari mecénások lehetnek azon hazai és külföldi személyek, cégek szívügyüknek tekintik a 

karon folyó oktató-kutató munkát és hozzá szeretnének járulni a Kar és vele az Egyetem 
fejlődéséhez. A mecénások anyagi és infrastrukturális támogatásban részesíthetik a kart, annak 
adott alegységeit (tanszékeit, kutató csoportjait) és/vagy olyan oktatóit és diákjait, akiket arra 
méltónak tartanak tudományos eredményeik, kimagasló oktatói tevékenységük, példamutató 
emberi tartásuk, a közösségért kifejtett munkájuk alapján. 

Minden intézményi vagy egyéni támogatást a felek külön dokumentumokban rögzítenek. 
A Kar minden mecénás hozzájárulását oklevelekkel, kitüntetésekkel méltányolhatja. 
 

I.4.3 Protokoll és kommunikációs szabályok 

 
A Kar honlapja 
A Kar hivatalos honlapjának elérési címe: http://www.ms.sapientia.ro. 
A honlap a Kar hivatalos elektronikus kiadványa amelyet a kari közkapcsolat-menedzser frissít. 

Tartalomszolgáltató mindenki, aki a szervezeti egységvezető megbízása alapján a honlapon való 
megjelenítés céljából szöveges, képi vagy bármilyen más állományt elhelyezésre a közkapcsolat-

http://www.ms.sapientia.ro/
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menedzsernek átad. Az anyagok a dékán vagy a kari főtitkár jóváhagyasával kerülhetnek fel a 
honlapra. 

 
A tömegkommunikációval való kapcsolattartás rendje 
A Kari szervezeti egységek vezetői elősegítik, hogy a nyilvánosságot érintő ügyekről, 

eseményekről, rendezvényekről a média értesülést szerezzen, és ezáltal a Kar imázsát erősítse. 
A médiakapcsolatok általános célja: 
Az Kar jelentőségének megfelelő jelenlét a médiában, biztosítva, hogy az intézmény a 

médiában pozitív összefüggésben szerepeljen; 
minél szélesebb körben tudatosítani és bemutatni az Kar működését és fejlődését; 
erősíteni a Kar jó hírnevét és pozícióját a potenciális és jelenlegi hallgatók, a dolgozók, a Kar 

közvetlen társadalmi környezete és az esetleges támogatók körében. 
A Kar nevében valamint az ezt érintő kérdésekben a médiának csak a rektor, vagy a dékán, 

illetve az általuk kijelölt személy adhat tájékoztatást. 
Tilos az Egyetem belső információit engedély nélkül a média, illetve külső partnerek részére 

eljuttatni vagy nyilvánosságra hozni.  
 
A Kar területén folytatott hirdetési tevékenység 
 
Az Egyetem területén folytatott hirdetési tevékenység általános szabályairól a Sapientia EMTE 

Hirdetési szabályzata rendelkezik. 
 
A Kari SzMSz rendelkezései: 
-A Campus területén a hirdetési tevékenység bármilyen formában történő folytatását a 

dékán/kari közkapcsolat-menedzser engedélyezi. 
-Az engedélyezett hirdetéseket, reklámanyagokat a kapcsolattartó személy adatait valamint a 

hirdetési időtartam határidejét tartalmazó bélyegzővel látják el. A hirdetéseket csak az erre kijelölt 
felületeken lehet elhelyezni. 

I.4.4 A kari szervezeti kommunikáció 

A Kar szervezeti kommunikációjára a Az egyetem belső hivatali kommunikációjának rendjéről 
szóló szabályzat érvényes. 

A hallgatónak szabad tájékozódási és hozzáférési joga van a Szenátus, a Kari Tanács által 
jóváhagyott eljárási rendekhez és határozatokhoz; 

I.4.4.1 Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje 

I.4.5 Egészségügyi szolgáltatások, balesetmegelőzés 

 
A Marosvásárhelyi Kar szolgáltatási szerződést köt a mindenkori, munkaorvostani 

szempontból kötelező vizsgálatok elvégzésére. Ezeken a vizsgálatokon a kar oktatói és 
adminisztratív személyzete kötelező módon részt kell, hogy vegyen. Ennek elmulasztása fegyelmi 
kihágás, amit a kar késés esetén pénzbirsággal (xxx rendszabály) büntet, ennél nagyobb késés 
esetén pedig a munkaszerződés felbontásával is büntethet. 

A hallgatók kötelező orvosi vizsgálatokat kell végezzenek a következő esetekben: 
-felvételire való beiratkozás 
-bentlakási hely megpályázása, illetve elfoglalása 
 
A kar a halgatók számára támogatja a marosvásárhelyi családorvosi szolgálat igénybevételét, 

erről folyamatos tájékoztatást nyújt. 

http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/hirdetesi-szabalyzat.pdf
http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/belso-kommunikacio-szabalyzat.pdf
http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/belso-kommunikacio-szabalyzat.pdf
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I.4.6 A kari vezetők és vezető testületek 
megválasztásának és felmentésének szabályai 

 
A vezetők és vezetőtestületi tagok megválasztásának, illetve a vezető beosztásból és 

vezetőtestületi tagságból való felmentés általános szabályairól az Egyetemi Charta 45., 46., 47. 
paragrafusai rendelkeznek. 

A vezetők megválasztása a törvényes előírásoknak, valamint az egyetem Szenátusa által 
jóváhagyott, a Charta szerves részét képező választási szabályzatoknak (A Sapientia EMTE 
választási szabályzata a 2016-2020 időszakra és A Sapientia EMTE dékánválasztási szabályzata) 
megfelelően történik. 

 
A Kari Szervezeti és Működési Szabályzatnak nincsen erre vonatkozó külön rendelkezése. 
 
 

II AZ OKTATÓK, KUTATÓK ÉS MÁS DOLGOZÓK JOGÁLLÁSA 
ÉS A FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

II.1 Az alkalmazottak köre és a foglalkoztatás általános szabályai (jogok 
és kötelezettségek) 

II.1.1 A vezetői pótlékokra vonatkozó szabályok 

 
A kari szintű bruttó vezetői pótlékok (dékán, dékánhelyettes, tanszékvezető) összege vezetői 

pótlékalapot képez, melyből - a dékán és a Kari Vezetőtanács javaslatára - a fentiektől eltérő 
egyéb pótlékok is bevezetésre kerülhetnek, a teljes bruttó keretösszeg meg nem haladásának 
feltétele mellett. A rendszeres pótlék - mint például a tanulmányi programfelelős, szakkordinátor – 
a Kari Tanács jóváhagyásával történik, az alkalmi pótlék a Kari Vezetőtanács véleményezésével  
(e pótlékokat évente felül lehet/kell bírálni.) A szakkordinátor pótléka hallgatói létszámhoz legyen 
kötve, a szakfelelősé pedig az elvégzett munka mennyiségéhez. 

 

II.2 A Kar által adományozható, munkakörhöz nem kapcsolódó címekre 
vonatkozó szabályok 

II.3 Az oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, az 
ezekkel összefüggő pályázatok rendje 

http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/Valasztasi_szabalyzat_2016%281%29.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/Valasztasi_szabalyzat_2016%281%29.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/dekanvalasztasi_szabalyzat.pdf
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III A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 
 

III.1 A hallgatói jogviszony 
A hallgatói jogviszonyt a Sapientia EMTE Tanulmányi és vizsgaszabályzata szabályozza. 

III.1.1 A tanulmányi szerződés 

A Nemzeti oktatási törvény rendelkezése: 
141. cikk- A felsőoktatási intézmény a képzésre beiratkozott 

hallgatókkal/doktoranduszhallgatókkal/tanfolyam-résztvevőkkel/ posztdoktori kutatókkal a képzési 
program megszervezési és lebonyolítási szabályzatávalés a hatályos joggal összhangban álló 
yanulmányi szerződést köt. A tanulmányi szerződés módosítására a tanév alatt nincs lehetőség. 

 

III.2 A Kar által működtetett tanulmányi programok 

 
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán az alábbi tanulmányi programok (szakok) 

működnek: 
 
Alapképzés (BSc): 

 Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szak; 

 Kommunikáció és közkapcsolatok szak; 

 Fordító és tolmács szak; 

 Automatika és alkalmazott informatika szak; 

 Gépészmérnöki szak; 

 Mechatronika szak; 

 Informatika szak; 

 Távközlés szak; 

 Számítástechnika szak; 

 Kertészmérnöki szak; 

 Tájépítészet szak; 

 Agrármérnöki szak (Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ) 

 Építőmérnöki szak  

 Erdőmérnöki szak (Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ) 
 
Mesterképzés (MSc): 

 Fejlett mechatronikai rendszerek mesteri szak; 

 Növényorvos mesteri szak; 

 Számítógépes irányítási rendszerek mesteri szak; 

 Szoftverfejlesztés mesteri szak; 
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III.2.1.1 Szakmai gyakorlatok, tanulmányi utak, nyári gyakorlatok, duális 

képzési program 

A szakmai gyakorlatok megszervezésének módját külön szabályzat határozza meg, amely 
mellékletként a Kari SzMSz szerves részét képezi. 

 

III.3 A hallgatói teljesítmény értékelése 
A hallgatói teljesítmény értékeléséről a Sapientia EMTE Tanulmányi és vizsgaszabályzata 

rendelkezik. 

III.3.1 Jelenlét a tanórákon 

 Összesen három laborgyakorlat pótolható, az első laborgyakorlat pótlása díjmentes. A 
további két gyakorlat pótlásának kérésre történő megszervezési díja a Szenátus által jóváhagyott 
20 RON /laborgyakorlat/hallgató. A gyakorlat pótlásának módja felől az oktató határoz 
(K.T.359/2013.09.10.). 

 

III.3.2 A záróvizsga 

A záróvizsga tematika közzététele a nyári államvizsga időszak előtt hat hónappal, tehát január 
végén történik. 

A vizsgatematika összeállítása a tanulmányi programfelelős feladata. Ez a vizsgatematika 
mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga esetén érvényes. 

Írásbeli vizsga esetén a tematikában szereplő tantárgyak tantárgyfelelősei kötelesek a 
tanulmányi programfelelős kérésének megfelelően kidolgozni a vizsgakérdéseket, amelyeket a 
záróvizsga bizottság rendelkezésére bocsátanak. 

Rácsteszt típusú írásbeli vizsga esetén a tantárgyfelelős által kidolgozandó tesztkérdések 
száma legalább 50. Ezeket a tanulmányi programfelelős láttamozza. A vizsgabizottság ezek 
felhasználásával állítja össze a vizsgatételeket. 

III.4 A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek 

III.4.1 A Szakkoordinátor 

A Szakkoordinátor feladata:  

 Részletekbe menően tájékoztatja a hallgatókat a kreditrendszerről, ismerteti a képzés-
elismerési eljárásokat, stb. A szakkoordinátor ismerteti a hallgatókkal a lehetséges 
egyéni programokat, és irányítja őket az opcionális és fakultatív tárgyak 
kiválasztásakor, az egyéni programba való beépítésében és tanácsadással szolgál 
minden, a tanulmányokkal és záróvizsgával kapcsolatos kérdésben. A szakkoordinátor 
a kapcsolattartó a hallgatók és a Tanulmányi és Kreditbizottság között. A 
szakkoordinátort a Kari Tanács javaslatára a Szenátus nevezi ki minden egyes szak 
esetében. (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 4/9-es pont). 

 Ellátja a diákok nemzetközi mobilitásához kapcsolódó programok (Erasmus stb.) 
működtetéséből rá háruló feladatokat. 

 Legalább havonta találkozik az évfolyamok hallgatóival, tájékoztatja őket az időszerű 
oktatási kérdésekről, tanácsadással szolgál a kreditrendszerű képzést illetően és 
tájékozódik a hallgatók oktatással kapcsolatos kérdéseiről, amiről beszámol a 
tanszékvezetőnek  a Tanszéki Tanács ülésén; 
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 Évente áttekinti a hallgatók tanulmányi előmenetelét és következtetéseiről beszámol a 
Tanszéki Tanács előtt; 

 Megszervezi a hallgatók szakmai gyakorlatát; 

 Kapcsolatot tart a végzett hallgatókkal, együttműködik a Pályaválasztási Tanácsadási 
Központtal az Alumni nyilvántartó rendszer naprakészen tartásának érdekében 
(továbbtanulás/elhelyezkedés követése), elősegíti az adott szakon végzett hallgatókat 
tömörítő Alumni Egyesület létrehozását. 

  

III.4.2 A tanulmányi programfelelős 

 
A tanulmányi programfelelős az adott tanulmányi programban (TP) dolgozó, doktori címmel 

rendelkező főállású oktató, aki olyan szakmai hátérrel rendelkezik, amely lehetőséget ad a 
program összes tevékenységeinek átfogó ismeretére és koordinálására. Szakmai ismerete, 
tapasztalata lehetővé teszi a programban szereplő tananyag céltudatos felépítésének a 
koordinációját, az egymásra épülés elvének figyelembe vételével a tantárgyi célkitűzések, tartalmi 
és módszertani elemek összehangolását. Ugyanakkor figyelemmel követi a hazai és nemzetközi 
szakképesítést, kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi ugyanazon TP művelő oktatókkal, képes az 
új tartalmi és módszertani elemek felismerésére és beiktatásra a TP-ba az érintett 
tanszékvezetőkkel karöltve. A tanulmányi program felelőse a minőségi oktatás szavatolója a szak 
szintjén, ami megfelelő szakképesítés mellett, megköveteli a példaadó hozzáállást és magatartást.  

A tanulmányi programfelelős hatáskörébe tartozik többek között a TP-mal kapcsolatos 
hivatalos jelentések elkészítése: éves felmérés (evaluarea anuală a programelor de studii în 
vederea ierarhizării), az akkreditációs és az időszakos felmérési dosszié elkészítése, a kimeneti 
és képzési követelményrendszer RNCIS akkreditácios dosszié elkészítése és frissítése (înscrierea 
programului de studiu în RNCIS în scopul acreditării competenţelor dobândite). 

Egy oktató csak egy tanulmányi programnak lehet a felelőse. A tanszékek által javasolt TP 
felelősöket a Kari Tanács jóváhagyásával a Szenátus nevezi ki. Tevékenységükért a Kari 
Tanácsnak tartoznak felelősséggel. (Szenátus 1048/2011.02.25. határozata) 

 

III.5 Térítési és juttatási szabályzat 

III.5.1.1 A kollégiumi helyek elosztása 

 
A kollégiumi helyek elosztásának módját a Kari Kollégiumi Szabályzat határozza meg, amely 

mellékletként a Kari SzMSz szerves részét képezi. 

 

IV A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 

 

IV.1 A kutatócsoportok működésére vonatkozó rendelkezések 
A Karon eddig 16 (ezt hamarosan tisztázzuk) Kutató Csoport létezik, minden tanszék esetében 

legalább egy. A kutatócsoportok kutatási irányvonala szerves részét képezi és megegyezik az 
adott Tanszék kutatási irányvonalával. 
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A kutatócsoport megalakulásának feltétele egy olyan kutatási téma felbukkanása, amelyet 
legkevesebb két személy vállal. A csoportot ahhoz a kutatóközponthoz kell rendelni, amelyik a 
kutatás tudományterületéhez legközelebb áll. A csoport létrehozásáról a Tanszéki Tanács dönt, 
majd a döntést a Kari tanács tudomására hozza. 

A Kutató Csoportok egy kutatásvezetőből és tagokból állnak. Egy adott kutatócsoporthoz, mint 
kutató bárki csatlakozhat, ha azt az adott személy kéri és a kutatás vezető és a tagok jóváhagyják. 
A tagság nem függ össze az adott személy egyetemi státuszával, beosztásával, tanszéki, kari és 
egyetemi hovatartozásával. Lehet kutatócsoport tag külső, társult oktató, kutató, vagy olyan hazai 
vagy külföldi személy, aki csak egy adott kutatás elvégzése céljából csatlakozik egy adott 
csoporthoz. A kutatócsoportoknak tagjai lehetnek mind az alapképzésen, mind pedig a mesteri 
szakokon tanuló hallgatók. Doktorandusz hallgatók lehetnek Kutató Csoport tagok, ha az nem 
ütközik a Doktori Iskolában betöltött státuszukkal 

A kutatócsoportok neve és személyi összetétele nyilvános, a kutatócsoport vezetőjének 
kötelessége arról beszámolni a saját tanszékének.  

Minden kutatócsoportnak a tagokról, a kutatás irányvonaláról, fő megvalósításokról és 
közleményekről a Kar honlapján aktuális információkkal kell rendelkeznie. A kutatócsoportok 
vezetői felelősek a csoport honlapjának a rendszeres, naprakész frissítéséért. Ezeken kívül 
feltüntethető a Csoport laboreszközeinek listája valamint szerződésekkel megvalósítható külső 
munkák, szolgáltatások. 

A kutatócsoportok vállalják, hogy eredményeiket rendszeresen közlik hazai és külföldi 
folyóiratokban, bemutatják hazai és külföldi konferenciákon. A közlemények, előadások szerzői 
elérhetőségénél az Egyetemet, Kart és az adott Tanszékeket feltüntetik. A bemutatón kötelező 
módon feltüntetik a Sapientia és a tanszék logóját. 

A kutatócsoportok rendszeresen pályázhatnak és kutatási költségeiket pályázatokból 
finanszírozhatják. Ezek mellett a kutatócsoportok külső szolgáltatásokat is végezhetnek, amiért az 
adott szerződésekben megállapított összegekben részesülhetnek. Mindkét esetben a Kar rezsi 
költségeit a Kari működési szabályzatban megállapított arányban fedezniük kell.   

A kutatási téma lezárása után legkevesebb 1 hónappal a központot koordináló tanszék rendes 
gyűlésén a csoport beszámolót tart az elért eredményekről, a kutatás összegéből vásárolt 
eszközökről, a tudományos munkáról. A tanszéki értekezleti jegyzőkönyvben ez fel van tüntetve. 

A kutatócsoport, újabb tudományos téma felbukkanása esetén a tanszékvezetőnek írásbeli 
bejelentést tesz arról, hogy más kutatási céllal működik. Ha az eredeti témátval nem sikerül 
eredményt elérni, akkor is írásban kell enek okait megindokolni  (anyagi fedezet hiánya, 
tudományos zsákutca). 

A csoport újabb tagokat vehet fel adott téma kutatása közben. 
A kutatócsoport tagjai akkor válhatnak ki a csoportból, ha nem zajlik olyan kutatási projekt, 

amelyben szerződéses kötelezettségük van, és ha kiválási döntésükről a kutatásvezetőnek 
írásbeli nyilatkozatot tesznek. 
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V A TANULMÁNYI PROGRAMOKON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 
 

V.1 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 

V.1.1 A szakkollégiumi tevékenység 

 
A Sapientia – EMTE Marosvásárhelyi Karán a hallgatók szellemi és közösségi műhelyeként 

működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakkollégiumok hozhatók létre. 
A szakkollégiumok magas színvonalú, a felsőoktatást kiegészítő szakmai képzést folytató, 

közösségformáló intézmények, melyek célja egy szakmailag igényes értelmiség kinevelése.  
A szakkollégiumok céljaikat a hallgatói öntevékenységre épülő előadássorozatok, kurzusok, 

viták szervezésével, a vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtésével, közös 
értékeken, együttes cselekvésen alapuló életforma kereteinek kiépítésével, valamint – kiemelt 
tehetségpontként – a magas fokú szakmai tudáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánják 
megvalósítani. 

A Karon működő szakkollégiumok tevékenységéről ezek alapszabályzatai  rendelkeznek, 
amelyek mellékletként a Kari SzMSz szerves részét képezik. 

V.1.2 Tutor rendszer működtetése 

 
A tutor rendszer a hallgatók támogatási és tanácsadói programja, melynek célja segíteni a 

beilleszkedésüket az egyetemi közösségbe és az Egyetem oktatási rendszerébe. 
A rendszer célja megerősíteni a hallgatók akadémiai környezetbe vetett bizalmát és közvetlen 

kapcsolatát az Egyetemmel. 
 
A turor rendszer működéséről külön kari szintű szabályzat rendelkezik, amely mellékletként a 

Kari SzMSz szerves részét képezi. 
 

V.2 Rendezvények szervezése 
 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
10. §. 
 (5) Az egyetem területe nem szolgálhat politikai vagy vallási meggyőző tevékenységek  
helyéül. 
 
A Kari SzMSz rendelkezései: 
A rendezvények szervezését és lebonyolítását minden esetben erre a feladatra kinevezett 

szervezőbizottság irányítja. Ennek minden esetben tagja a rendezvény szervezését 
kezdeményező szervezeti egység vezetője, vagy az általa kinevezett személy, illetve a kari 
közkapcsolat-menedzser. 

A diákokat is érintő rendezvények esetében a szervezőbizottságnak legalább egy tagját a HÖK 
nevezi ki. 
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A szervezőbizottság a kari SzMSz tiszteletben tartásával kell végezze munkáját és annak 
elkezdése előtt a bizottság elnöke köteles tájékoztatni a bizottság tagjait a szervezeti 
kommunikációra, protokollra, a kar arculatára, a kar javainak használatára és megóvására, 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó szabályokról. 

V.2.1 Ünnepi rendezvények 

Az Egyetem ünnepei:  

 az Egyetem az alapításának évfordulója – Egyetem napja; 
Általában az Egyetem alapításának évfordulóján történik a tiszteletbeli doktor és professzor 

címmel kitüntetettek avatása és a díszdoktori címek átadása. 
A Kar ünnepi rendezvényei: 

 ballagás 
 

VI A KAR LÉTESÍTMÉNYEINEK MŰKÖDTETÉSE, JAVAINAK 
HASZNÁLATA 

 

VI.1 Belépés a Kar területére 
 
A Nemzeti oktatási törvény rendelkezése: 
126. cikk 
(1) Az egyetem területe magában foglalja a felsőoktatási intézmény által jogcímtől függetlenül 

használt épületeket, telkeket, kísérleti állomásokat, kutatóintézeteket, farmokat, füvészkerteket, 
egyetemi házalai, egyetemi campusokat, egyetemi kórházakatés klinikákat a teljes felszereléssel 
együtt. 

(3) Az egyetem területe sérthetetlen. Az egyetem területére csupán a törvényben és az 
egyetemi chartában meghatározott feltételek között lehet belépni. 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
10. §. 
(1) Az egyetem területe a saját tulajdonú, valamint az oktatási-, kutatási-, társadalmi-, 

gazdálkodási tevékenységek, illetve kulturális és sportrendezvények céljából rendelkezésére 
bocsátott épületek és földterületek együtteséből áll. 

(2) Az egyetem területe sérthetetlen. A rendfenntartó szervek csak a rektor vagy a helyszíni  
vezető jóváhagyásával intézkedhetnek az egyetem területén. Vis major vagy nyilvánvaló 

bűncselekmény esetén az egyetem területére való behatolás a törvényes rendelkezések szerint 
engedélyezett. 

(3) Az egyetemi közösség tagjainak szabad bejárása van az egyetem területére, a Szenátus 
által előírt szabályok betartásával. Különböző javítási munkálatok, beavatkozások, a szünidő vagy 
különleges események idején az akadémiai közösség tagjainak bejárása a rektor vagy annak 
törvényes képviselője által írott rendelettel korlátozható, amelyet a hirdetőtáblára kifüggesztve 
hoznak az érdekeltek tudomására. 

(4) Az akadémiai közösség tagjainak biztonságát az Egyetem területén az intézmény a 
közrend fenntartásáért felelős személyek révén biztosítja. 
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VI.2 A diákkollégium, a vendégszobák, és az étkezde  működtetése és 
használata 

 
Az Egyetemi Charta rendelkezései: 
X.10.3, 66.§. 
(1) A kollégiumok az egyetem szervezeti alegységei, melyek a Szenátus által jóváhagyott saját 

szabályzat szerint működnek. A kollégiumok és étkezdék rendeltetése, hogy a lehetőségekhez 
mérten szállást és étkeztetést biztosítsanak az EMTE akadémiai közösségének, és kiszolgálják az 
egyetem szükségleteit e téren. 

(2) A kollégiumi helyeket a hallgatók tanulmányi teljesítménye és szociális helyzete alapján, a 
Szenátus által elfogadott szabályzat szerint évente osztják el. 

(3) A kollégiumokat és étkezdéket egy adminisztrátor vezeti, aki a dékán vagy helyszíni vezető 
alárendeltje. 

 
A Marosvásárhelyi Kari SzMSz rendelkezései: 

A diákkollégium és az étkezde működtetése a Kari Gazdasági és Adminisztratív Igazgatóság 
feladata. Ezek működéséről külön kari szintű szabályzat rendelkezik, amely mellékletként szerves 
részét képezi a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatnak. 
A diákkollégiumban zajló nem adminisztrációs jellegű tevékenységek szempontjából a Tutor 
tevékenység szabályzata, a Szakkollégiumi tevékenység szabályzata, a kari Ösztöndíjszabályzat. 

 

VI.3 A sportlétesítmények használata 
 

VI.3.1 A műfüves sportpálya, a futópálya és az öltöző 
használata 

1.) A sportlétesítmények önfenntartóak, pályázati alapokból és saját forrásokból épültek. 
Karbantartásukra semmilyen rendszeres külső forrás nem áll rendelkezésre. Az igénybevevők 
saját felelősségükre használhatják, jó gazda módjára, rendeltetésszerűen. A Kar semmilyen 
balesetért nem vállalhat sem felelősséget, sem pedig kártérítést. A létesítmény igénybevétele 
feltételezi a jelen szabályzat ismeretét és fenntartások nélküli elfogadását. 

2.) A felsorolt létesítmények rendszeres igénybevételére félévente írásos kérvényt kell 
leadni a dékáni hivatalba, melyben meg kell jelölni az igényelt időintervallumot, a választott 
sporttevékenységet, a felelős nevét és telefonszámát, a résztvevők névsorát valamint minőségét 
(Sapientiás hallgató, volt hallgató, bentlakó, főállású alkalmazott, óraadó, külső személy). Meg 
lehet jelölni alternatív időintervallumo(ka)t is. 

3.) Az órarendben testnevelési / tornaóraként szereplő időintervallumokat nem lehet 
igényelni, ezen idő alatt a mindenkori szaktanár szervezi a tevékenységeket, és ezek abszolút 
prioritást élveznek. 

4.) Ha egy adott intervallumra több kérés érkezik, az elbírálásnál az alábbi előnyöket 
vesszük figyelembe: 

- a több játékost igénylő sportok: futball, kézilabda, kosárlabda 
- a nagyobb százalékban bentlakó diákokból álló csapatok  
- a többségben lányokból álló csapatok 
- a nagyobb százalékban Sapientias diákokból vagy alkalmazottakból álló csapatok 
- a Kar támogatói 
- a hagyományosan / régebben azt a bizonyos intervallumot igénybe vevő csapatok  
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- az előző időszakban kihágást / rongálást / szemetelést vagy a rendeltetésszerű használat 
korlátainak feszegetését (pl. lógás a kosárgyűrűn, a pálya “felszántása” gólörömre hivatkozva, 
szándékos csúszkálások, stb.) nem elkövető csapatok 

5.) Ha egy csapat legalább fele Sapientiás hallgató vagy alkalmazott, a létesítményeket 
ingyen veheti igénybe. Ennek ellenőrzésére a mindenkori kulcsátadó kapus vagy adminisztrátor 
jogosult és kötelezett.  

6.) Ha egy csapat legalább fele NEM Sapientiás hallgató vagy alkalmazott, akkor bérleti díj 
előzetes befizetése ellenében használhatják a műfüves pályát: 100 lej/óra nappal illetve 150 
lej/óra, ha szükséges a világítás. Kivételt képeznek a Kar kiemelt támogatói. 

6.1.) Az óradíjak tovább nem oszthatóak, azaz bármely megkezdett óráért teljes óradíjat 
kell fizetni, és ha a világításra csak részidőben volt szükség, akkor is a 150 lej/óra díjszabás 
érvényes. 

6.2) Az öltöző használati díja további 50 lej/alkalom csapatonként illetve termenként. 
Kivételt képeznek: 

a) az óradíjat befizető teniszező csapatok tagjai (max. 2x2 fő), 
b) előzetes írásos kérés alapján a külterületen órarend szerinti gyakorlatot végző hallgatók 

és oktatók, 
 akik számára az öltöző használata ingyenes. 
6.3.) Alkalmazottak részére korlátozott egyéni öltözőhasználat is lehetséges, ennek díja 5 

lej/alkalom vagy 30 lej/naptári félév. 
6.4.) A díjak előzetes befizetése a Kar gazdasági osztályán a 234A teremben 

munkanapokon 11,00 és 14,00 óra között eszközölhető.  
6.5.) A létesítmény használatához a befizetést igazoló nyugta is szükséges, melyet a kulcs 

átvételekor be kell mutatni láttamozásra / le kell adni érvénytelenítésre. 
6.6.) Jelen szabályzatban meghatározott díjak bejelentés nélküli változtatásának a jogát a 

mindenkori KVT (kari vezetőtanács) magának fenntartja.  
7.) Ha egy csapat legalább fele egykori (Alumni-ba bejegyzett) Sapientiás hallgató, a 

létesítményeket kedvezményesen veheti igénybe. Ennek ellenőrzésére a mindenkori kulcsátadó 
kapus vagy adminisztrátor jogosult és kötelezett. Ebben az esetben a sportpályára vonatkozó 
díjszabások 50%-a alkalmazandó. 

8.) A pillanatnyilag szabad pályákat a jelen szabályok betartásával ideiglenesen összeállt 
csapatok is igénybe vehetik, de kötelesek a pályát azonnal elhagyni, ha a jóváhagyott időponttal 
rendelkező csapatok megjelennek – akár késéssel is. 

8.1.) Ideiglenesen összeállt csapatok esetében is kötelező jelen szabályzat 2.) pontjának 
betartása, mely ebben az esetben az alábbiak szerint módosul: 

2.módosítva.) A fentemlített létesítmények alkalomszerű igénybevételére alkalmanként 
írásos kérvényt kell leadni a kulcsátadó kapusnak / adminisztrátornak, aki ezt a legközelebbi 
munkanapon továbbítja a dékáni hivatalba. Ebben a kérésben meg kell jelölni az igényelt 
időintervallumot, a választott sporttevékenységet, a felelős nevét és telefonszámát, a résztvevők 
névsorát valamint minőségét (Sapientiás hallgató, volt hallgató, bentlakó, főállású alkalmazott, 
óraadó, külső személy).  

9.) A használatra vonatkozó, alább felsorolt minimális szabályok be nem tartása esetén a 
szabálysértő személy és (a súlyosságtól függően) akár a csapat is eltiltható a létesítmények 
használatától: 

9.1.) A kulcso(ka)t a kérvényt aláíró felelős személy veszi át / adja át, rendszerint valamely 
igazolvány ellenében. Átadáskor / átvételkor kötelező a létesítmény állapotának ellenőrzése is, a 
rendellenességeket pedig rögtön jelezni kell, hogy a felelősséget meg lehessen állapítani. Aki ezt 
elmúlasztja – vállalja a felelősséget a mások által okozott esetleges károkért is. 

9.2.) Az okozott, szándékos vagy véletlen károkat meg kell téríteni, vagy szakszerűen 
megjavíttatni a Kar előzetes jóváhagyásával. A szakszerűséget és a javítás módját a mindenkori 
főgépész ítéli meg és engedélyezi. 
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9.3.) Sportpályákra lépéskor váltócipő használata kötelező! “Hernyótalpas” vagy 
teremcipőben lehet a pályákat használni, gumistoplis, szeges, sarkos, - és éles cipő használata 
tilos! 

9.4.) A pályákra semmilyen járművel, egyéb sporteszközzel (kerékpár, motorbicikli, roller, 
görkorcsolya, babakocsi (!), gördeszka, talicska (!), fűnyíró,  traktor, stb.) rámenni / ráhajtani nem 
szabad. 

9.5.) Rágógumival, cukorkával sportolni balesetveszélyes és tilos! 
9.6.) Nézők, érdeklődők, szurkolók kizárólag a műfüves területen kívül vagyis a kerítésen 

kívüli területen tartózkodhatnak! 
9.7.) A létesítmények teljes területén ételt (különösen szotyolát, tökmagot) fogyasztani 

tilos! 
9.8.) A létesítmények teljes területén és azoknak 15 m-es körzetében dohányozni és / vagy 

nyílt lángot használni szigorúan tilos! 
9.9.) A műfüves pálya és / vagy a futópálya felületén bármilyen karbantartási munkálatot 

(seprés, mosás, hóeltakarítás, stb.) kizárólag a mindenkori főgépész előzetes jóváhagyásával és 
az általa jóváhagyott módon és eszközökkel szabad elvégezni. 

9.10.) A mindenkori bentlakás-szabályzatban is rögzített „csendórák” betartása kötelező, 
ezekben az időintervallumokban sem a sportolás sem pedig a szurkolás nem zavarhatja a 
bentlakók és a vendégek pihenését. Az érvényes „csendórákról” a mindenkori kulcsátadó 
kapusnál vagy adminisztrátornál kell érdeklődni. 

10.) Tisztelettel kérjük a létesítmények kíméletes, rendeltetésszerű használatát, a tisztaság 
megőrzését, a hideg – melegvíz, a szellőztetés és a fűtés ésszerű korlátozását, azaz a pazarlás 
mellőzését, melyre hívják fel a magukról pillanatnyilag megfeledkező sporttársak és munkatársak 
figyelmét is. Mindannyiunk érdekében. 

11.) Rendszeres vagy egyszeri adományokat szívesen fogadunk magán - vagy jogi 
személyektől a Kar gazdasági osztályán, amit külön nyilvántartunk és takarításra, karbantartásra, 
rezsiköltségekre fordítunk. 

12.) Jelen szabályzat 2016. november 15.-étől érvényes. Minden előzetesen beadott / 
jóváhagyott kérést fel kell újítani / újra kell engedélyeztetni. Ha a kérés nem felel meg a jelen 
szabályzatban rögzített tartalmi és formai követelményeknek, semmisnek tekintendő. Erről a 
kérelmezőt telefonon értesítjük. 

13.) Bármely, jelen szabályzatnak ellentmondó írásbeli vagy szóbeli engedély vagy 
egyezség hatályát veszti. 

14.) A fentiekben nem szabályozott vagy vitás esetekben a KVT dönt az érintett fél írásbeli 
beadványa alapján, a döntés ellen a Kari Tanácsnál (KT) lehet fellebbezni. A KT döntése 
végleges, további fellebbezésnek vagy jogvitának helye nincs. 

 

VI.4 Parkolási szabályzat 
1.) A Campus területén a parkolás kizárólag az erre kiképzett, kövezett vagy aszfaltos 

felületeken engedélyezett: a feljárati út jobb oldalán, a buszmegállóval szemben, a főépület 
mögött és a bentlakás előtt. 

2.) Szigorúan tilos parkolni a belső utak mindkét oldalán, a járdán, a zöldövezeteken, a 
bentlakás főbejárata előtt, valamint a táblával tiltott / védett részeken is ( “parkolni tilos”, 
“megállni tilos”, “várakozni tilos”, “behajtani tilos”, “fogyatékosok számára fenntartott hely”, stb.). 

3.) A főbejárat előtti parkolót kizárólag a mindenkori rektor, a dékán, az emeritus 
professzorok és nyugdíjas munkatársak, a meghívott vendégek, valamint az ideiglenesen vagy 
tartósan mozgássérült / járási nehézségekkel küzdő diákok, oktatók és alkalmazottak 
használhatják. Ez utóbbi kategórának jeleznie kell a dékáni hivatalban, hogy a gépkocsi 
rendszámát nyilvántartásba vegyék, és a szolgálatos kapusok tudomására jusson. 
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4.) A főépület mögötti, jelzőtáblákkal megkülönbeztetett parkolót kizárólag a Kar oktatói és 
alkalmazottai használhatják. Ezen gépkocsik szélvédőjén megkülönböztető matrica szerepel, 
mely minden félév elején igényelhető a dékáni hivatalban. 

5.) A Kar tulajdonában levő gépkocsik a fedett parkolóban, illetve annak főépület felőli 
oldalán parkolnak, megkönnyítve ezzel nyilvántartásukat és őrzésüket. 

6.) Fenti szabályok megszegői figyelmeztetésben részesülnek (szélvédőre helyezett 
szöveges és / vagy szóbeli formában), a rendszám pedig bejegyzésre kerül egy írott 
adatbázisba. A visszaeső szabályszegők büntetésben részesülnek az Egyetemi Belső 
Rendszabályzat és az Etikai Kódex szerint. 

7.) Fenti szabályok betartását az alábbi személyek felügyelik:  
-A főépület előtt az itt szolgálatot teljesítő kapus 
-A bentlakás előtt az itt szolgálatot teljesítő kapus 
-A campus teljes területén a külső őr és/vagy a mindenkori külterület felelős. 
 

 

VII Záró rendelkezések 
 

Az kari közösség minden tagjának kötelessége ismerni és tiszteletben tartani a Kari 
Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait. 

A szervezeti alegységek vezetőinek ismertetniük kell beosztottjaikkal a Kari SzMSz 
előírásait. 

A Kari SzMSz előírásainak megszegését kivizsgálás, majd fegyelmi vagy –adott esetben– 
büntetőjogi intézkedések követik, az érvényben levő egyetemi szabályzatoknak megfelelően. 

A Kari SzMSz utólagos módosításait a Kari Tanács előterjesztése alapján a Szenátus 
hagyja jóvá.  

 
Jelen Kari Szervezeti és Működési Szabályzatot a Marosvásárhelyi Kar Kari Tanácsa 

2018. április 18-i ülésén, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusa 2018. 
április 20-i ülésén hagyta jóvá. 


