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A 3965/26.04.2021. számú Igazgatótanácsi 
Határozat jóváhagyta a BBTE Kutatási és 
Innovációs Fejlesztési Stratégiáját a 2021-
2024-es periódusra
A 3687/19.04.2021. számú Igazgatótanácsi 
Határozat jóváhagyta a Qualitas Központ 
által kidolgozott eljárást a Központ által 
gyűjtött és kezelt adatok és feldolgozott 
információk külső felek általi felhasználására 
vonatkozóan.  Az eljárás a Qualitas Központ  
honlapján érhető el.

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

Újdonságok Tevékenységek

2021. április 14-20. között sor került az 
ARACIS látogatására a BBTE intézményi 
értékelése és újraakkreditálása céljából. 

Elkészült a hallgatói lemorzsolódásról szóló 
jelentés, amelyet előterjesztettek a BBTE 
Igazgatótanácsának. 

Zajlik az oktatói tevékenységek hallgatók 
általi kiértékelése a végzős diákok számára 
2021. április 26. és május 16. között. Az 
AcademicInfo platform 2021. április 26. és 
június 6.  között az összes diák számára 
elérhetővé válik. 

A QAFIN projektben való részvétel 
eredményeképpen egy elégedettségi 
kérdőív kitöltésére kerül sor a diákok 
körében. 

Események

A Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja:

• THE Konferencia: New Horizons for European 
Higher Education – 2021. május 26-27.

• SRHE: Éves Konferencia (Annual Research 
Conference 2021) – 2021. december 6.

• UNESCO: World Higher Education Conference
2021 – 2021. október 7-9.

• 7th International Conference on Higher
Education Advances (HEAd’21) – 2021. június 
22-23.

• Ingyenes webináriumok a tudományos 
szövegírásról és publikálásról – 2021. április –
május 

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi 
tanulmányokat ajánlja:
• University World News: Universities 

‘essential’ to climate action, says UN 
chief

• EUA – Internal Quality Assurance in 
Times of Covid-19

• ECHER: Research on higher education 
research: a bibliography

• Times Higher Education: The week in 
higher education – 29 April 2021: The 
good, the bad and the offbeat: the 
academy through the lens of the world’s 
media

Kedves kollégák,

Amennyiben részt vesznek / szerveznek / kidolgoznak online oktatással kapcsolatos 

programokat / anyagokat / eszközöket, és ezt szívesen megosztanák a BBTE munkatársaival, 

kérjük, küldjenek erről egy linket, amelyeket a Qualinews következő számában 

közzétehetünk.

Versenyképesség

A Times Higher Education Impact rangsor 
2021-es kiadásában (amely 94 ország/régió 
1115 egyetemét foglalja magában) a BBTE 
világviszonylatban a 401-600. helyen 
szerepel. A maximálisan elérhető 100 
pontszámból 62,3 ponttal rendelkezik. 

A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) 
szempontjából a BBTE az oktatás minősége 
(SDG 4), a nemek közötti egyenlőség (SDG 5) 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tevékenységek (SDG 13) tekintetében a 101-
200. helyen szerepel. A BBTE az országban a 
második helyet foglalja el (a Bukaresti 
Egyetem után), a Gazdaságtudományi 
Akadémiával és a Bukaresti Műszaki 
Egyetemmel közösen.

Kedves kollégák,

A Journal of Research in Higher Education folyóirat szerkesztőbizottsága felhívja figyelmüket 

a következő publikációs lehetőségre, a COVID-19 és a felsőoktatási intézmények 

rugalmassága témában. A felhívás részletei. 
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