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A 7/18.01.2021 sz.  Szenátusi határozat 
jóváhagyta  az ”UBB – EON – XR Centre for
Higher Education”  egyetemi központ 
létrehozására vonatkozó szerződést.

A 376/13.01.2021 sz. határozat értelmében 
a BBTE Igazgatótanácsa elfogadta a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
útmutatót online vizsgáztatások esetében.  

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

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

Januárban frissült az Egyetemi 
Minőségbiztosítási Bizottság (CEAC) összetétele 
kari szinten.

Elkezdődött az akadémiai karriertervek 
esetében használt indikátorok összeegyeztetése 
a BBTE Akadémiai/tudományos tevékenységek 
adatbázisában szereplő adattípusokkal.

Események

A Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja:

• University World News – How can universities
improve their social impact?, 2021. január 27.

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

• Defend & Publish – Managing large
manuscripts projects – 2021. január

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

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi 
tanulmányokat ajánlja:
• Studies in Higher Education, Volume 46, 

Issue 1 (2021), The impact of a pandemic
- a global perspective

• THE: New ‘quality’ metrics proposed in 
UK, connected to student employability

• University World News: Predictions for
Higher Education Worldwide for 2021

• 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

Január második felében kerül sor a 2020-as 
minőségbiztosítási program  kiértékelésére és a 
2021-es program kidolgozására intézményi és 
kari szinten.

Versenyképesség

A 2020 – 2021-es URAP rangsorban a BBTE a
902. helyet foglalja el, a rangsorban szereplő 
20 romániai egyetem közül a BBTE a legjobb 
helyen áll. 

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/01/HS-nr.-7.18.01.2021-privind-infiintarea-centrului-academic-UBB-EON-XR-Center-for-Higher-Education.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_01/2021_01_13_HCA_376_referitoare_la_Ghidul_privind_asigurarea_protectiei_datelor_cu_caracter_personal_in_timpul_desfasurarii_examenelor_prin_intermediul_tehnologiei_si_internetului.pdf
mailto:qualitas@ubbcluj.ro
http://qa.ubbcluj.ro/evaluare_activitate_didactica.php
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201031084321371
https://eua.eu/images/site1/team/2021_TPG_Call.pdf
https://www.defendandpublish.com/webinars/
https://echer.org/meetups/clark-the-higher-education-system/
https://www.tandfonline.com/toc/cshe20/current?nav=tocList
https://www.timeshighereducation.com/news/v-cs-voice-significant-concern-regulators-quality-metrics
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210107134029744
https://www.eua.eu/resources/publications/949:perspectives-on-the-new-european-research-area-from-the-university-sector.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=euanewsletter112020659euanewsletter112020e20201218t085343709z&utm_content=perspectives+on+the+new+european+research+area+from+the+university+sector
https://www.urapcenter.org/Rankings/2020-2021/World_Ranking_2020-2021

