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Kedves Kollégák,
Amennyiben részt vesznek / szerveznek / kidolgoznak 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 munkaerőpiaci
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 QS World University Ranking by Subject Domains új, 2022-es kiadása szerint, a BBTE a világ
legjobb 500 felsőoktatási intézménye közé tartozik, 3 tudományterületen: a Művészet és
Humántudományok (világviszonylatban 451-500. helyezett, Romániában első helyezett a
Bukaresti Egyetemmel együtt), a Természettudományok (világviszonylatban 451-500. helyezett,
Romániában első helyezett, a Bukaresti Egyetemmel együtt), valamint a Társadalomtudományok
és Menedzsment tudományterületen (világviszonylatban a 401-450. helyezés, míg országos
szinten az egyetlen rangsorolt egyetem).

Emellett, a BBTE 10 szakterületen (a rangsorban szereplő 51 szakterület közül) tartozik a világ
legjobbjai közé. Ezek közül 6 szakterületen országos szinten első helyezett, míg a fennmaradó 4
esetében országos második.

Versenyképesség

Események

A Qualitas Központ az alábbi eseményeken való részvételt javasolja:

• A CGHE „A felsőoktatás kritikai gazdaságtana” című sorozatának a 4. webináriuma, „Agency, purposeful
work, and economic change: reconceptualising the relationship between HE and the economy” címmel
– 2022. április 12.

• Az EUA éves konferenciája, „Egyetemi értékek: mit, miért és hogyan” címmel – 2022. április 28.–29.

• CGHE 2022-es éves konferenciája „Higher Education knowledge in a plural world” címmel – 2022.
május 24.–25.

• A 15. Tanulási Ötletek Konferencia, „Innovations in Learning and Technology for the Workplace and
Higher Education” – 2022. június 15.–17.

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat ajánlja:

• Curaj, Adrian, Jamil Salmi, Cezar Mihai Hâj (Szerk.) – Higher Education in Romania. Overcoming
Challenges and Embracing Opportunities

• EUA – EU strategy points way to universities without borders

• EUA – A university vision for the European Green Deal

• EENQA – Guidelines for Distance Evaluation

• University World News – Tackle gender dynamics to achieve equality in HE

Lezárult a hallgatók és doktoranduszok BBTE által
nyújtott szolgáltatásaival szembeni
elégedettségének felmérése. A kérdőív kitöltésére
vonatkozó felhívást minden hallgató az intézményes e-
mail címen kapta meg. A kérdőívek kitöltési határideje
április 14-e volt.

Lezárult az oktatók és kutatók szakmai
tevékenységének vezetőség általi értékelésének a
folyamata a karok és akadémiai egységek szintjén. Az
értékelés eredményeit tartalmazó intézményi jelentés a
következő periódusban kerül majd kidolgozásra.

A Minőségbiztosítási Kézikönyv alapos átdolgozására
és aktualizálására került sor. Az új kézikönyv
hamarosan felkerül a Qualitas Központ honlapjára.

Új adatgyűjtési folyamat zárult le a Times Higher
Education és a Clarivate nemzetközi rangsorokban
való részvételhez. Az eredmények az idei év során
jelennek majd meg.

Szakterület Nemzetközi helyezés Országos helyezés

Modern nyelvek 251-300 1=

Számítástechnika és Informatika 451-500 1=

Vegyészmérnöki 301-350 1

Mezőgazdaság és Erdészet 351-400 2

Orvostudomány 601-650 2

Pszichológia 251-300 1

Kémia 601-630 2

Matematika 301-350 1

Üzletkötő és Menedzsment Tanulmányok 351-400 1

Közgazdaságtan és Ökonometria 451-500 2

A BBTE Igazgatótanácsa a 3539/04.04.2022-es
határozattal, elfogadta az a 2022/2023-as
egyetemi évre vonatkozó tanterveket. A
határozatot a BBTE Szenátusa elfogadta.

A 3543/04.04.2022-es számú határozattal, a
BBTE Igazgatótanácsa elfogadta a
megüresedett oktatói és kutatói állások
versenyvizsga útján történő betöltésére
vonatkozó módszertan módosított és bővített
változatát.

A BBTE egy nagyívű egyetemi fejlesztésbe fogott,
amelyet az Európai Beruházási Bank 35 millió
eurós hitele támogat. A beruházás elősegíti a
kutatási központok és irodák átalakítását és
fejlesztését, javítva azok energiahatékonyságát.

Megjelent a 2021-es évre vonatkozó Rektori
jelentés, amely nyilvánosan elérhető itt.

Megjegyzés: A „=” arra utal, hogy több egyetem is ugyanazt a helyezést érte el.

A következő időszakban kerül majd sor az oktatói tevékenységek minőségének hallgatók általi 
kiértékelésére. A Qualitas Központ minden hallgatót megkér, hogy értékelésükkel segítsék az oktatási 
folyamat minőségének a javítását, azáltal, hogy kitöltik az általuk látogatott előadások, szemináriumok 
vagy laborgyakorlatok minőségére vonatkozó, névtelenül kitölthető online kérdőíveket. A kérdőívek 

elérhetők az AcademicInfo platformon, valamint az UBBApp mobilalkalmazás segítségével, az alábbi 
időszakokban:

Nappali tagozat: 2022. május 9 – 29. Távoktatás: 2022. május 23. – június 5.

Végzős évfolyamok: 2022. április 18. – május 15. Final years: 2022. május 9–22.
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