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Újdonságok

A QS World University Rankings nemzetközi egyetemi rangsor 2023-as kiadása szerint, melyet
június 6-án tettek közzé, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nemzetközi szinten az 1001-1200.
helyet foglalja el, a Bukaresti Egyetemmel együtt. A rangsor idei kiadásában összesen 13 romániai
felsőoktatási intézmény szerepel, a legjobb helyezést a BBTE és a Bukaresti Egyetem érték el.

A Scimago Institutions Rankings általános intézményi rangsor legfrissebb kiadása szerint, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem az ország első egyeteme a rangsorban szereplő 31 romániai egyetem
közül, míg nemzetközi szinten a 605. helyet foglalja el. A kutatási eredmények alapján, a BBTE
nemzetközi szinten a 339., míg országos szinten az első helyen áll. A társadalommal való
kapcsolattartás alapján a BBTE szintén az ország első egyeteme, míg nemzetközi szinten a 231.
helyet foglalja el. Végül, az innovációs rangsorban a BBTE nemzetközi szinten a 418., míg
országosan a 13. helyen áll.

A CWTS Leiden Ranking 2022-es kiadásában, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem a tudományos
kutatás tekintetében országosan az első helyen áll, míg globálisan az 1056. helyet foglalja el.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem idén is az egyetlen romániai felsőoktatási intézmény, amely
helyet kapott az ARWU Shanghai egyetemi rangsorban, amely a világ egyetemeinek egyik
legrangosabb nemzetközi rangsora. Nemzetközi szinten a BBTE a 801-900. helyen található.

A Webometrics nemzetközi rangsor 2022. júliusi kiadásában a Babeș–Bolyai Tudományegyetem
országosan az első helyen áll a rangsorban szereplő 102 romániai egyetem és kutatóintézet közül,
míg nemzetközi szinten a 823. helyet foglalja el.

Versenyképesség

Események

A Qualitas Központ az alábbi eseményeken való részvételt javasolja:

• Kutatási szeminárium „Funding for performance in european higher education: Trends and Lessons”
címmel, a RISIS szervezésében – 2022. szeptember 21.

• Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities – a LOTUS projekt
lezáró konferenciája, amelyet az Egyetemek Európai Szövetsége (EUA) a LOTUS projekt konzorciumával
közösen szervez – 2022. szeptember 28-29.

• A 2022-es Európai Minőségbiztosítási Fórum „Shaping or sharing? QA in a value-driven EHEA” címmel,
melyre az EUA szervezésében kerül majd sor Temesváron – 2022. november 17-19.

• A SRHE éves nemzetközi konferenciája, melynek címe „Mobilities in Higher Education” – 2022.
december 5-9.

• World Congress on Undergraduate Research (WorldCUR) és British Conference of Ungergraduate
Research (BCUR), egy közös kongresszus amelyre a Warwick Egyetem szervezésében kerül majd sor –
2023. április 4-6.

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat ajánlja:

• JRHE – 1 / 2022-es szám

• Az ARACIS hírlevele, Második kötet / 2022, 2. szám (2022 április-június)

• CGHE – Institutional logics in higher education: What we learn from the existing research and
suggestions for future research

• OECD – Trends Shaping Education 2022

• OECD – Does Higher Education Teach Students to Think Critically?

• University World News – What fuels students’ ongoing aspirations to study abroad?

• EUA – Building the Foundations of Research

Lezárult az egyetemelhagyással kapcsolatos felmérés.
Folyamatban van a kutatás során begyűjtött adatok
feldolgozása, valamint az eredményekről szóló
jelentés előkészítése.

Megjelent a Journal of Research in Higher Education
1/2022-es száma. A teljes kötet elérhető a JRHE
honlapján ezen a linken.

Hamarosan elkészül az oktatók tevékenységének
hallgatók általi kiértékelésére vonatkozó jelentés,
amely az idei tanév második felében beérkezett
értékelések eredményét tartalmazza. A zárójelentést
nemsokára közzé tesszük a Qualitas Központ
honlapján.

Az EUTOPIA Európai Egyetemi Szövetség,
amelynek a BBTE is tagja, finanszírozást nyert az
Európai Bizottság részéről. Az EUTOPIA MORE
elnevezésű projekt célja új európai
transznacionális egyetemek létrehozása integrált
akadémiai programokkal, személyzettel és
campusokkal. Részletesebb információ itt
található.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem második
felvételi időszakát szervezi alap-, mester- és
doktori képzési programokra szeptember 12-22.
között. Több információ itt és a karok honlapján
található.

Kövesse a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanévkezdéssel kapcsolatos híreit az egyetem 
honlapján, itt.  
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