
Tevékenységek

2021. december 6.-a és 2022. január 8.-a között
zajlik az oktatók és kutatók szakmai
tevékenységének hallgatók általi kiértékelése az
AcademicInfo portál segítségével.

Ebben a periódusban zajlik a seed alapú
támogatás, amelyet a BBTE a 2021-es Fejlesztési
Alapból finanszíroz. A támogatás értelmében az
egyetem oktatói és kutatói egy meghatározott
összeget igényelhetnek, amelyet szakmai
fejlődésükre fordíthatnak az egyéni fejlődési tervek
alapján.

Hamarosan

Decemberben elkezdtük az adatgyűjtést a 2023-as
QS nemzetközi egyetemi rangsorban szükséges
részvételhez. Ennek eredményeit jövő év során
fogják közzétenni.

Újdonságok

Az BBTE Igazgatótanácsa a 15978/02.12.2021.-es
határozatával elfogadta a 2021/2022-es tanév
vizsgaidőszak vonatkozó vizsgarendet. A
határozatot a BBTE Szenátusa decemberben
jóváhagyta.

Hasonlóképpen, a BBTE Igazgatótanácsa a
16129/06.12.2021.-es számú határozattal elfogadta
annak a procedúrának a módosított változatát,
amely az oktatók és kutatók tevékenységének
vezetőség általi értékelését szabályozza. A
módosításokat a BBTE Szenátusa decemberben
jóváhagyta.

A 16563/13.12.2021-es határozat által, az
Igazgatótanács elfogadta a seed támogatásokról
szóló beszámolók, valamint a 2021/2022-es
tanévre vonatkozó egyéni költségvetési terveknek
az ütemtervét.

Események

A Qualitas Központ az alábbi eseményeken való részvételt javasolja:

• CGHE szeminárium, ‘Retreat or Resolution? Tackling the Crisis of Mass Higher Education’ címmel –
2022. január 13.

• Az EURASHE 31.-ik éves konferenciája, ‘Next Generation PHE: Skill relevance, Inclusion, Digitisation,
Innovation’, címmel amely 2022. május 23-24.-e között zajlik, jelentkezési határidő 2022. január 15.
EUA konferencia, ‘The European Strategy for Universities and system-level reforms: Quo vadis?’, címmel
– 2022. január 27., jelentkezési határidő 2022. január 18.

• Az EUA doktori képzésért felelős tanácsa által szervezett online fókuszcsoport a ‘Doctoral education in
Europe: Where are we heading?’ címmel– 2022. január 20., jelentkezési határidő 2021. december 23.

Digitális Könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat ajánlja:

• EUA – Innovation ecosystems for a sustainable Europe: How to enhance the contribution of universities

• A European Journal of Education különszáma, a Perspectives on school inequalities through the lens of
the COVID-19 pandemic címmel

• Eurostudent VII tematikus áttekintés– What determines students’ social integration in higher education?

• EQUAF – Mapping impact through quality assurance: Towards a more investigative QA paradigm

• University World News – Developing inclusivity via digitalised international HE

Az UI GreenMetric nemzetközi egyetemi rangsor 2021-es kiadásában, a BBTE összesen 6775
pontot szerzett, így a globális rangsorban a 287. helyet foglalja el (szemben a tavalyi 349.
helyezéssel), míg országos szinten a második helyen áll. Az idei rangsorban összesen 956 egyetem
vett részt, ebből Romániát 11 egyetem képviselte.

A szintén nemrég megjelent QS Feltörekvő Európa és Közép-Ázsia egyetemeit rangsoroló 2022-es
regionális rangsorban, a BBTE a 43. helyen áll, így az egyetlen romániai egyetem amely benne van
a rangsorban szereplő 450 egyetem legjobb 50 felsőoktatási intézménye között. Ennek értelmében
a BBTE a rangsorban szereplő egyetemek legjobb 9,6% között helyezkedik el.

Versenyképesség

Kedves Kollégák,
Amennyiben részt vesznek / szerveznek 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 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.
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A Qualitas Központ minden kedves kollegának és 
munkatársnak áldott, békés ünnepeket, valamint egészségben 

és sikerekben gazdag boldog új évet kíván! 
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