
Tevékenységek

A BBTE részt vesz az UEFISCDI és az Oktatási Minisztérium
által közösen működtetett, “Minőség a felsőoktatásban:
nemzetközivé válás és adatbázisok a romániai oktatás
fejlesztése érdekében” című projektben. A projekt az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Humántőke
Operatív Programon (POCU) keresztül.

Ebben a periódusban zajlik az oktatók és kutatók
tevékenységének vezetőség általi értékelése, az alábbi ütemterv
szerint:
• 2022. január 10. – A tudományos tevékenység kezelésére

szolgáló platform adatbázisának kitöltési határideje
• 2022. január 21. – Az önértékelési űrlapok kitöltésének és

leadásának a határideje
• 2022. február 11. – Az oktatók és kutatók értékelése az

egyetemi egység (tanszék, központ, intézet) vezetősége által
• 2022. február 21. – Az értékelés eredményének

jóváhagyása a dékán vagy a BBTE Tudományos Tanácsának
az elnöke által

• 2022. február 28. – Az értékelés eredményének közlése az
oktatókkal és kutatókkal

• 2022. március 3. – Az eredmények véglegesítése az
esetleges fellebbezések után

• 2022. március 13. – A végső eredmények továbbítása a
Qualitas Központnak
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Kedves Kollégák, Amennyiben részt vesznek / szerveznek online oktatással kapcsolatos programokat /
anyagokat / eszközöket, és ezt szívesen megosztják a BBTE munkatársaival, kérjük küldjenek erről egy
linket, amelyet a Qualinews következő számában közzétehetünk.

A Qualitas Központ minőségbiztosítással, egyetemi rangsorolással, egyetemi hallgatók munkaerő-piaci
beilleszkedésével kapcsolatos információkat biztosít az oktatóknak. Elérhetőségek: qualitas@ubbcluj.ro,
telefon: belső 7021 és 7022, hétfő-péntek 8.00 és 16.00 óra között.
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Újdonságok

A BBTE Igazgatótanácsa a
16885/20.12.2021-es számú
határozatával elfogadta az oktatók
és kutatók tevékenységének
vezetőség általi értékelésének az
ütemtervét.

A 82/04.01.2022-es számú
határozat által, a BBTE
Igazgatótanácsa jóváhagyta a
doktori dolgozatok hasonlósági
vizsgálatára vonatkozó eljárás
módosításait.

A 25/03.01.2022-es számú
határozat által, az Igazgatótanács
megállapította az oktatási
tevékenységben való részvétel díját
azon személyek számára, akik
hivatalosan nem a BBTE hallgatói.

Az idei kiválósági díjak átadására
2022. január 31.-én került sor,
ünnepélyes keretek között. A
díjátadó ünnepség visszanézhető
itt.

A Round University Ranking 2021-es kiadásában a BBTE országos első helyezett, míg nemzetközi
szinten az 595. helyet foglalja el. Az idei rangsorban összesen 9 romániai felsőoktatási intézmény
kapott helyet. A BBTE a Nemzetközi sokszínűség kategóriában szerepelt a legjobban.

A CWUR egyetemi rangsorának 2021-2022-es kiadásában, a BBTE a legjobb romániai felsőoktatási
intézmény, a rangsorban szereplő 10 romániai egyetem közül. Világviszonylatban a BBTE a 871.
helyet foglalja el.

Az URAP 2021-2022-es University World Ranking szerint, a BBTE nemzetközi szinten a 945. helyet
foglalja el, míg országos szinten második helyen áll, a bukaresti “Carol Davila” Orvostudományi és
Gyógyszerészeti egyetem után. A rangsor idei kiadásában összesen 18 romániai felsőoktatási
intézmény szerepelt, ezek közül a BBTE a tudományos publikációk száma és a nemzetközi
együttműködés kategóriákban nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Versenyképesség

A Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár egy hónapig ingyenes hozzáférést biztosít a 
PressReader.com platformhoz. A PressReader.com 7000 újságból és folyóiratból álló 

gyűjteményt kínál az olvasóinak, 60 nyelven, 120 országból, köztük olyan neves kiadványokat, 
mint a The Washington Post, a The Guardian, a The Daily Mail, egyebek között. A könyvtári 
belépővel rendelkező olvasók egy hónapos próbaidőszakkal érhetik el a platformot február 

folyamán, a központi könyvtár épületéből ezen a linken, vagy a könyvtár falaink kívül erre a 
linkre kattintva.

Események

A Qualitas Központ az alábbi eseményeken való részvételt javasolja:

• Az EURASHE 31. Éves Konferenciája, „Next Generation PHE: Skill, relevance, Inclusion, Digitalisaion,
Innovation” – 2022. május 23.–24., a jelentkezési határidő meghosszabbítva 2022. január 31.-ig

• Az EUA által szervezett 2022-es Európai Tanulási és Tanítási Fórum, amely az európai egyetemek
tanulási és tanítási fejlesztéseiről szól – 2022. február 17.–18., jelentkezési határidő 2022. február 2.

• 4. Nemzetközi Konferencia az Új Oktatási Megközelítésekről, az ICNAEDUCATION szervezésében –
2022. február 4.–6.

• Az ENQUA 2021-22-es Leadership Prograjmának harmadik szemináriuma, melynek házigazdája a
Quality & Qualifications Ireland (QQI) lesz – 2022. március 2.–4.

• Az EURASHE által szervezett konferencia „Quality Assurance Community of Practice” címmel– 2022.
március 11.

• A Carnegie Alapítvány csúcstalálkozójának 2022-es kiadása, melynek fő témája az oktatás fejlesztése –
2022. március 27.–28.

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat ajánlja:

• Chris Millward – Regulating fair access to higher education in England, 2006 – 2021, a Globális
Felsőoktatási Központ által kiadott tanulmány

• University World News – Study Abroad is back, but has it changed post-COVID?

• University World News – How to increase the societal impact of your research?

• Times Higher Education – Has the pandemic redirected international student flows forever?

Megjelent a Journal of Research in Higher Education tudományos folyóirat 2/2021-es száma, amelynek fő
témája a BBTE két világháború közti története. A teljes szám megtekinthető itt.
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