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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.

QualiNews
17/2022 szám

Újdonságok

A Centre for World University Ranking (CWUR) egyetemi rangsor 2022-2023-as kiadása szerint, a
BBTE Románia első egyeteme, míg világviszonylatban a 895. helyet foglalja el. A CWUR egy
komplex kritériumrendszer alapján rangsorolja a világ egyetemeit, figyelembe véve az oktatás és
a kutatás minőségét, valamint a végzettek foglalkoztatottságára vonatkozó adatokat is.

A Times Higher Education Impact Rankings nemrég megjelent 2022-es kiadása szerint (amely 106
ország vagy régió 1406 egyetemét foglalja magában), a BBTE világviszonylatban a 300-401.
helyet foglalja el, a maximálisan elérhető 100 pontból összesen 73 pontot szerezve. Országos
szinten a BBTE első helyezett, a Bukaresti Gazdaságtudományi Egyetemmel együtt.

A rangsor ezen kiadásához a BBTE 7 fenntartható fejlődési célra vonatkozóan gyűjtött és küldött
be adatokat, ezek közül a legjobb eredményt a Minőségi oktatás (SDG 4) keretein belül érte el,
ahol világviszonylatban az 50., míg országos szinten az első helyen áll. Az egyes fenntartható
fejlődési célokra vonatkozó kategóriákban elért eredmények az alábbi táblázatban vannak
összesítve:

Versenyképesség

Események

A Qualitas Központ az alábbi eseményeken való részvételt javasolja:
• DIGI-HE Workshop 2, egy online műhelymunka az EUA szervezésében „Developing a high-performance

digital education ecosystem: institutional self-assessment” címmel – 2022. május 24.

• A 31. éves EURASHE konferencia, „Next Generation PHE: Skills relevance, Inclusion, Digitalisation,
Innovation” címmel– 2022. május 23-24.

• A Tübingeni Egyetemmel közösen szervezett GUILD szemináriumsorozat utolsó virtuális előadása,
„From Bologna to Bologna and beyond” címmel – 2022. június 3.

• INQAAHE 2022-es Fórum, melynek címe „Sustainable Quality Assurance: Optimizing Synergies
between Artificial and Human Intelligence” – 2022. június 6-9.

• QS Higher Ed Summit: Európa 2022 melynek címe „Crisis Management: Remaking European higher
education amid unfolding social realities” – 2022. június 28-30.

• A 24. nemzetközi konferencia „Materials, Methods and Technologies” címmel, amely 2022. augusztus
19-22. között kerül majd megszervezésre a bulgáriai Burgasban

Digitális Könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat ajánlja:

• University World News – Expanded impact rankings reflect rising interest in SDGs

• EUA – EUA Annual Report 2021. The voice of Europe's Universities

• EUA Briefing – One year of Covid-19: the impact on European higher education

• EUA Survey – Doctoral education in Europe: current developments and trends

• OECD – The Short and Winding Road to 20230. Measuring Distance to the SDG Targets

Folyamatban van az egyetemelhagyással kapcsolatos
kérdőívek telefonos kitöltése. Az eredményeket a
Qualitas Központ munkatársai egy tanulmányban
fogják majd közzétenni.

Kidolgozásra és véglegesítésre került az oktatók és
kutatók vezetőség általi kiértékelésének eredményeit
összefoglaló jelentés.

A BBTE Szociológia és Szociálismunkás-képző Kara, a
Qualitas Központtal együttműködésben kutatást végez,
melynek témája „A BBTE hallgatóinak véleménye a
Covid-19 világjárvány hatásairól a egyetemi
tanulmányokra.” A kutatás célja a diákok
véleményének feltérképezése a világjárvány oktatásra
gyakorolt hatásairól, illetve arról, hogy milyen
kihívásokkal találják szembe magukat.

Fenntartható fejlődési célok Globális helyezés Országos helyezés

Minőségi oktatás (SDG 4) =50 1

Nemek közötti egyenlőség (SDG 5) 101-200 =2

Ipar, innováció és infrastruktúra (SDG 9) 201-300 =1

Egyenlőtlenségek csökkentése (SDG 10) 401-600 =2

Fellépés az éghajlatváltozás ellen (SDG 13) 101-200 1

Béke, igazság és erős intézmények (SDG 16) 301-400 2

Partnerség a célok eléréséért (SDG 17) 401-600 =2

A 3876/11.04.2022-es számú határozattal, a
BBTE Igazgatótanácsa elfogadta az 1990-2016
között megvédett doktori dolgozatok
plágiumellenőrzésére vonatkozó eljárást.

A 48/11.04.2022-es számú határozattal, a BBTE
Szenátusa elfogadta az alap- és mesterképzésben
részt vevő hallgatók ösztöndíjainak
odaítélésére vonatkozó szabályzat módosított és
bővített változatát.

A 4366/20.04.2022-es számú határozattal, a
BBTE Igazgatótanácsa jóváhagyta az éves
intézményi szerződés és a kiegészítő
intézményfinanszírozási szerződés
kidolgozásához szükséges adatok begyűjtésére,
ellenőrzésére és lejelentésére vonatkozó
operatív eljárást.

Folyamatban van az oktatói tevékenységek minőségének hallgatók általi 
kiértékelése. A Qualitas Központ minden hallgatót megkér, hogy értékelésükkel segítsék az oktatási 
folyamat minőségének 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. Végzős évfolyamok: 2022. május 9 – május 22.

Megjegyzés: A „=” arra utal, hogy több egyetem is ugyanazt a helyezést érte el.
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https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2022_04/2022_04_20_HCA_4366_Procedura_operationala_colectarea,_verificarea,_raportarea_datelor_in_vederea_intocmirii_Contractelor_Iinstitutional_si_Complementar_de_finantare_anuala.pdf
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Call for papers
Különkiadás – A fordítás és tolmácsolás kutatása, pedagógiája és 

gyakorlata

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Qualitas Központ által kiadott JRHE (Journal of Research in Higher

Education) szakfolyóirata tanulmányjavaslatokat vár a fordítás és tolmácsolás kutatásról, pedagógiájáról és

gyakorlatáól szóló, szeptemberben megjlenő különszámához. A JRHE egy open access típusú, lektorált

szakfolyóirat (http://jrhe.reviste.ubbcluj.ro/), amelynek célja az oktatók és kutatók előtt álló fő kihívások

kezelése és elemzése ezekben a felgyorsult globális időkben.

A világjárvány idején kialakult változó szakmai kommunikációs minták és politikák mellett, a kötet célja,

hogy aktiválja azokat az átalakító erőket, amelyek ezeket a tudományos tantárgyakat és a globális nyelvipart

érintik a digitális irástudás és a távoktatás korában. A transzdiszciplinaritást és a többnyelvűséget a

legmagasabb szakmai színvonalon népszerűsítve a nyelviparban, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Alkalmazott Modern Nyelvek Intézete – az ország úttörő tanszéke, a romániai felsőoktatásban eltöltött 30.

évfordulója alkalmából – a legkorszerűbb hozzájárulásokat és javaslatokat várja a fordítás és tolmácsolás

területén.

Olyan tanulmányokat várunk, amelyek az alábbi témákhoz kapcsolódnak (és nem csak):

• Fejlett technológiai alkalmazások a CI és TS pedagógiájában;

• Multimodalitás a fordításban és tolmácsolásban (audiovizuális, videójátékok, feliratozás, stb.)

• Távtolmácsolás, a tolmácsolás és fordítás oktatása valamint a valós időben készült feliratozásé;

• Kulturális és „geo” átalakulás a fordítástudományban;

• A poszthumanizmus és a fordítási és tolmácsolási gyakorlat;

• A fordítás és tolmácsolás politikája / területi politikái.

A tanulmányok kivonatait 2022. június 30.-ig várjuk. A javaslatokat angol nyelven, körülbelül 4500 vagy

annál több szavas terjedelemben várjuk, dr. Adriana Neagu (adriana.neagu@ubbcluj.ro), főszerkesztőnek

címezve. Meghívott vendégszerkesztő, dr. Marcin Turski, Uniwersytet IM. ADAMA MICKIEWICZA W

POZNANIU (gynek@amu.edu.pl).

Az eredeti angol nyelvű felhívás elérhető a JRHE honlapján vagy ide kattintva.
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