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Az 17642/07.12.20 sz. határozat értelmében 
a BBTE Igazgatótanácsa jóváhagyott a BBTE 
Goes Green projekt megvalósításával 
kapcsolatos újabb intézkedéseket.

Hasonlóképpen, a 17751/09.12.2020 számú 
határozat értelmében a BBTE 
Igazgatótanácsa  elfogadta a kutatási 
pályázatok meghatározását a BBTE-n.

A 2019-2020-as tanév  kollegiális 
kiértékelések jelentése itt tekinthető meg. 

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

Decemberben megkezdődtek az akadémiai 
karriertervek, karok által elfogadott kiegészítő 
kritériumok összegyűjtése, melynek célja egy 
intézményi szintézis kidolgozása a specifikus 
mutatókkal, amely eltér a BBTE által javasoltaktól.    

Az oktatói tevékenység hallgatók általi 
kiértékelése 2020. december 7. és 2021. január 
17. között zajlik (a 2020/2021-es tanév 1. 
félévére) az AcademicInfo platformon.

Versenyképesség

A GreenMetric rangsor 2020-as kiadásában 
a BBTE összesen 5875 pontot szerzett 
(szemben az előző évi 5350 ponttal). Így a 
globális rangsorban a 349. helyen áll (912 
résztvevő egyetem közül) az országban 
pedig a második helyet foglalja el. (A 8 
résztvevő romániai egyetem közül a legjobb 
helyen a MOGYTTE van, a 285. helyen).

Események
A Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja:

• Times Higher Education Innovation & Impact
Summit: Cultivating resilience, changing the
world – 2021. április 20-22.

• EUA Call for participation in the 2021 Learning
& Teaching Thematic Peer Groups – DL: 2021. 
január 29. 

• Thinking with theory & doing theory in higher
education research – 2021. január 15.

• What are the “classics” of higher education
research? – 2021. február 19.

Digitális könyvtár
A Qualitas Központ az  alábbi tanulmányokat 
ajánlja:
• Co-operative Higher Education and the Post-

Pandemic University

• Internal institutional academic quality 
assurance matters

• European Higher Education Area enters its 
second decade

• The European Higher Education Area in 
2020: Bologna Process Implementation 
Report

• Community engagement in higher education: 
trends, practices and policies

• Being a Learner during the Pandemic

A QS Kelet-Európa és Közép-Ázsia
Egyetemeit tömörítő 2021-es regionális 
nemzetközi rangsorában a BBTE az előző 
kiadáshoz hasonlóan a 40. helyet foglalja el. 
Így a BBTE a felső 10% között szerepel. A 
„nemzetközi kutatási hálózatokban való 
részvételre" vonatkozó mutató esetében 
különösen jó pontszámot kapott a BBTE 
(95,2% -át a maximumnak).

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.

A Qualitas Központ minden kedves kollégának, 
munkatársnak boldog, örömteli karácsonyi ünnepeket 
kíván. Sikerekben és egészségben gazdag új évet!

A BBTE az EngiRank rangsor 2020-as kiadásában is szerepel, amely az erős „mérnöki és 
technológiai” profilú felsőoktatási intézményeket foglalja magába, 13 európai országból: 
Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, 
Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország.
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Vegyészmérnöki 15 1 Anyagmérnöki 41 1

Elektromérnöki, 
információmérnöki

66 9 Gépészmérnöki 5 1

Környezetmérnöki 38 6 Egészségügyi mérnök 33 4
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