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A 28/15.02.2021 számú Szenátusi Határozat 
alapján, kinevezték a BBTE Chartájának 
felülvizsgálatával foglalkozó bizottságot.

Az Európai bizottság elindította a Digitális 
oktatási cselekvési terv 2021–2027
programot, melynek célja az oktatás és a 
képzés átalakítása (beleértve a felsőoktatást 
is) a digitális kor követelményei szerint.  

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

Elkészült a BBTE oktatóinak és kutatóinak 
vezetők általi kiértékelésére vonatkozó jelentés 
a 2017–2019-es periódusra. Az összefoglaló az 
alábbi linken érhető el. 

Folyamatban van a BBTE 2020-as 
minőségbiztosítási jelentésének elkészítése.

A hallgatók elégedettségi kérdőíve a BBTE 
szolgáltatásairól (tanítás-tanulás, anyagi 
erőforrás, felszereltség) felülvizsgálat alatt van.

Események

A Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja:

• EURACTIV - EUA Online Konferencia: 
Knowledge, science, democracy: what is the
role of evidence in policy and society? – 2021. 
március 12.

• ARACIS felhívás - nemzetközi (pályázati) 
bírálók számára – 2021. március 31.

• The Future of Education konferencia, 2021. 
július 1-2,  Az absztraktok beküldési 
határideje március 10.

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi 
tanulmányokat ajánlja:

• EUA – Universities without walls – A 
vision for 2030

• Gaebel, M., Zhang, T., Stoeber, H. & 
Morrisroe, A. (2021). Digitally enhanced
learning and teaching in European higher
education institutions. European 
University Association absl.

• EUA: Perspectives on the new European 
Research Area from the university sector

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.

Következik

A hónap második felében elkészül az oktatók 
tevékenységének diákok általi kiértékelésére 
vonatkozó jelentés. 

A tanulmányi programok akkreditációs 
dokumentumaihoz aktualizálják a BBTE-et
bemutató dokumentumot.

Versenyképesség
A BBTE bekerült a StatNano legújabb 
elemzésébe három másik romániai 
intézménnyel (a StatNano egy nemzetközi 
szervezet, amely a nanotudományok
/nanotechnológiák területén tevékenykedik). A 
StatNano által használt négy mutató közül 
háromban a BBTE első helyen szerepel az 
országban: hivatkozások (globálisan 498); 
Hirsch-index (globálisan 335); 
hivatkozások/publikáció átlagos száma 
(globálisan 374) szerint. A közzétett cikkek 
szerint a BBTE az országban harmadik, 
globálisan pedig 537. helyen áll.

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/02/HS-nr.-28-privind-desemnarea-Comisiei-pentru-revizuirea-Cartei-UBB.pdf
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