Integráció-elõkészítõ megállapodás EMTE–PKE

Amely létrejött:
1. A Sapientia Alapítvány – székhelye: Kolozsvár, I. C. Bratianu utca
51 szám, adószám 12866184, képviseli dr. Tonk Sándor, elnök,
2. A Pro Universitate Partium Alapítvány – székhelye: Nagyvárad,
Pavel utca 10 szám, adószám 12331679, képviseli Tõkés László,
elnök,
3. Partiumi Keresztény Egyetem – székhelye: Nagyvárad, M. I. Antonescu utca 27 szám, adószám 13621239, képviseli dr. Kovács Adalbert, rektor között.
Preambulum:
Az egységes romániai magyar magán-felsõoktatási hálózat megteremtése
céljából a felek 2000. április 15-én megállapodást írtak alá a Sapientia Alapítvány és Partiumi Keresztény Egyetem együttmûködésérõl, melyben a Sapientia
Alapítvány saját forrásaiból vállalja a Partiumi Keresztény Egyetem fenntartásának és fejlesztésének támogatását, a Partiumi Keresztény Egyetem pedig vállalta az Erdélyi Magyar Tudományegyetemhez történõ integrációját.
A felek 2000 augusztusában kötött Együttmûködési Megállapodásukban
megerõsítették az egyetemi integráció megvalósítására tett vállalásaikat, és
megállapodtak egyfelõl feladatokat, határidõket és a felelõsöket tartalmazó integrációs menetrend készítésében, másfelõl a Partiumi Keresztény Egyetem
számára 2001. február 28-ig juttatandó támogatás céljáról.
Továbbá a felek 2001. március 27-én az integráció elõkészítése végett egy
megállapodás tervezetet fogalmaztak meg. E tervezet elõkészítésében részt vettek a HTMH részérõl Misovicz Tibor, Ulicsák Szilárd és Berky Anna, a
Sapientia Alapítvány részérõl Szilágyi Pál, a Pro Universitate Partium Alapítvány részérõl Tolnay István és Szûcs István és a Partiumi Keresztény Egyetem
részérõl Tolnay István és Szûcs István. A megállapodás-tervezet mellékletét képezte a „Javaslat az integráció ütemezett feladattervére (1 oldal)” címû dokumentum.
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Az integráció megvalósítására a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A Partiumi Keresztény Egyetem képviselõi részt vesznek az EMTE
szervezeti felépítésének kidolgozásában és a részprogramok kidolgozásáért
felelõs munkabizottságokban.
2. A Partiumi Keresztény Egyetem használatában levõ, illetve abba kerülõ, a Sapientia Alapítvány által juttatott támogatásokból vásárolt ingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban a PUPA és a PKE képviselõi folyamatosan
feltáró jogi szakvéleményezést készítenek, mely tartalmazza az egyetem akkreditálásához szükséges jogi követelményeket és feladatokat. Ezt a szakvéleményezést eljuttatják a Sapientia Alapítvány kuratóriumához és a HTMHhoz, és vitás esetekben döntést kérnek a vagyoni ügyek megoldásában.
3. A Sapientia Alapítvány saját forrásaiból az EMTE kialakítandó hallgatói és minõsített oktatói normatívái alapján, továbbá az egyeztetett fejlesztési hozzájárulás szerint támogatást nyújt a Partiumi Keresztény Egyetemen folyó oktatás fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve a PUPA tulajdonában lévõ, valamint a Sapientia Alapítvány alapítóinak tulajdonában
levõ, a PKE által használt ingatlanok fejlesztéséhez. A felek a fenti támogatást és annak felhasználására vonatkozó költségvetést legkésõbb minden év
augusztus 31-ig határozzák meg. A Sapientia Alapítvány a saját szervezeti
keretei között mûködtetett doktorandusi és kutatói ösztöndíjprogramokban
kiemelten támogatja a PKE szükségleteit, lehetõséget teremt arra, hogy a
PKE által javasolt személyek és csoportok részt vegyenek mind a nagyváradi, mind a kolozsvári kutatócsoportok munkájában, így biztosítva a nagyváradi oktatószemélyzet és kutatási tevékenység fejlesztését.
A doktorátusi és kutatási témákra vonatkozó pályázatok elbírálása továbbra is egységes kell legyen. E témában a szakmai döntéseket továbbra is
a Tudományos Tanács hozza, melyben részt vesznek a PKE képviselõi is.
Jelen szerzõdés aláírását követõen a támogatás a PKE-nek csak azokra
a szakjaira vonatkozik, amelyeknek indításáról egy, az egyetemi helyszínek
képviselõibõl álló – beleértve a PKE képviselõit is – létrehozandó Fejlesztési Bizottság javaslatai alapján dönt a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma.
4. Az EMTE és a PKE integrációjának elõkészítésére a felek egységesítik az intézmények mûködését meghatározó szabályzatokat. Az egységesítés szempontjai:
a) a szabályzatoknak összhangban kell lenniük a felsõoktatást szabályozó romániai törvényekkel és jogszabályokkal
b) a szabályzatok nem lehetnek ellentétben a vonatkozó magyarországi
szabályokkal
c) a szabályozás legyen kompatibilis az európai egyetemi normákkal.
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A szabályzatok egységesítése az alábbiakra terjed ki:
– Szervezeti és mûködési szabályzatok:
– Tanulmányi és vizsgaszabályzat összeállítása (a Charta alapján)
általános rendelkezések meghatározása
képzési profilnak megfelelõ menetrend kidolgozása
– Szabályzat a hallgatók értékelési rendszerérõl és a kreditszabályzat
– Felvételi szabályzat összeállítása: a PKE és az EMTE külön felvételi
kritériumokat is megállapíthat az egyes szakokra, ugyanis az egyes szakok
nem egyformán keresettek, márpedig minden meghirdetett helyet felvételivel célszerû betölteni, a felvételi tárgyak, a felvételi pontok kiszámítása, fellebbezési lehetõségek
– Ösztöndíjszabályzat
– Tandíjszabályzat
– Munkaügyi szabályzat:
– az oktatói és vezetõi bérek meghatározása,
– a kifizetések módja, az oktatók minõsítési rendszere,
– tudományos fokozatok, kötelezõ óraszámok,
– vizsgáztatás, egyéb terhelések
– A tanév adminisztratív elõkészítése:
– az adminisztráció és a nyilvántartások meghatározása
– A tananyagok, tantervek egységesítése
– Gazdasági (beszerzési, pénzügyi, leltározási) szabályzat kialakítása:
– mûködési költségek egységes tervezete
– képzési normatívák
– vagyonleltár
Az egységesítés a jelen szerzõdés mellékletét képezõ munkaterv szerint
történik. Amennyiben a felek a mellékletben jelzett határidõig egymás között nem tudnak megállapodni a szabályzatok tartalmában, akkor az ügyben
kikérik a magyarországi költségvetési támogatás felett rendelkezõ szervezet
erre kijelölt képviselõjének véleményét, és a problémát újratárgyalják.
5. Az integrációs feladatok elvégzésére és – várhatóan hosszabb átmeneti idõszakban történõ – felügyeletére a felek közös bizottságot hoznak
létre, amelynek célja a mûködési elvek és szabályok alapján az intézményi
integráció tartalmi és formai feltételeinek meghatározása. A bizottságban
azonos számban vannak jelen a Sapientia Alapítvány és a Partiumi Keresztény Egyetem képviselõi.
A Bizottság javasolt összetétele:
A Sapientia Alapítvány részérõl:
– Dr. Tonk Sándor,
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– Dr. Szilágyi Pál,
– Dr. Toró Tibor,
– Dr. Tánczos Vilmos.
A PKE részérõl:
– Dr. Kovács Adalbert,
– Szûcs István,
– Dr. Szilágyi Györgyi,
– Szilágyi Ottó.
6. Támogatások:
I. Mûködési-kérdések:
A Sapientia Alapítvány mint támogató kötelezettséget vállal arra, hogy
a Pro Universitate Partium Alapítvány által mûködtetett szakok mûködési
költségeit, költségvetési terv alapján, magára vállalja. Ez a kötelezettség a
már elfogadott szakokra, illetve azokra a szakokra vonatkozik, amelyek finanszírozását a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma és a Pro Universitate
Partium Alapítvány/PKE közös megegyezés alapján jóváhagyta. A már elfogadott szakok a következõk:
1. Menedzsment (Management),
2. Román nyelv és irodalom (Limba ºi literatura românã),
3. Filozófia (Filosofie),
4. Református didaktikai teológia – Szociális munkás (Teologie reformatã didacticã – Asistenþã socialã),
5. Református didaktikai teológia – Német nyelv és irodalom (Teologie
reformatã didacticã – Limba ºi literatura germanã),
6. Zenepedagógia (Pedagogie muzicalã),
7. Angol nyelv és irodalom (Limba ºi literatura englezã).
Amennyiben a 4-es és az 5-ös szakpárosok önállósulnak, akkor ezek utódainak finanszírozását ugyancsak felvállalja a Sapientia Alapítvány.
A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma utólagosan tudomásul veszi, hogy
további szakok (Mûszaki menedzsment az elektronikában és elektrotechnikában – Inginerie economicã în electronicã ºi electrotehnicã, Szociológia
– Sociologie, Képzõmûvészet – Arte plastice és Kereskedelem, turisztika és
szolgáltatások közgazdaságtana – Economia comerþului, turismului ºi
serviciilor) akkreditációs iratcsomója már elkészült. Ezeket a szakokat csak
abban az esetben finanszírozza, ha a rendelkezésére álló anyagi keret ezt
lehetõvé teszi. További szakindításokról a fentebb megnevezett közös Fejlesztési Bizottság javaslata alapján dönt a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma.

Sapientia-dokumentumok

109

A költségvetési tételek odaítélése céljából a Sapientia Alapítvány irattárában szerepelniük kell éves összesítésben a PKE aktuális tanterveinek, álláslistáinak és a szakonkénti diáklétszámra vonatkozó kimutatásoknak.
II. Ingatlan és infrastruktúra kérdések:
A felek megegyeznek abban, hogy a PKE részére a Sapientia Alapítványtól kapott támogatásokból vásárolt, illetve felépített ingatlanok a Pro
Universitate Partium Alapítvány tulajdonát képezik.
Abban az esetben, ha a PKE részére a Pro Universitate Partium Alapítvány a Sapientia Alapítványtól kapott támogatásokból harmadik személy
tulajdonában levõ ingatlanokba befektet, rendelkeznie kell az illetõ ingatlanra vonatkozó tartós használati jog átruházásáról rendelkezõ szerzõdéssel. Ellenkezõ esetben a támogatás folyósítása nem lehetséges.
Az I-es és II-es pontokban felsorolt támogatások abban az esetben ítélhetõk meg, ha a Pro Universitate Partium Alapítvány, illetve a PKE kötelezi
magát, hogy a „Pro Universitate Partium” Alapítvány felszámolása esetén
az alapítvány, a tulajdonában lévõ azon ingatlanokat, melyeket a „Sapientia”
Alapítványtól kapott támogatásokból vásárolt vagy épített, a „Sapientia”
Alapítványnak, vagy abban az esetben, ha a Szapientia Alapítvány megszûnt,
az õt alapító egyházaknak átadja.
Ennek érdekében a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma irattárában mint
állandó dokumentumok szerepelnek a következõk:
a) Oktatásra és kutatásra fordított összegek nyilvántartása,
b) Minden tartós beruházásra (ingatlan és infrastruktúra) fordított öszszegek nyilvántartása,
c) A Sapientia Alapítvány által folyósított összegbõl vásárolt és épített
ingatlanok tulajdonjogát igazoló okmányok nyilvántartása.
Sapientia Alapítvány
dr. Tonk Sándor
elnök,

Pro Universitate
Partium Alapítvány
Tõkés László
elnök

Partiumi Keresztény
Egyetem
dr. Kovács Adalbert
rektor

_________________

__________________

_________________
Nagyvárad, 2002. május 31.

