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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

A BBTE újra aláírta a Magna Charta 
Universitatumot és dr. Daniel David egyetemi 
tanár, a BBTE rektora révén a GUILD
nyilatkozat is aláírásra került. 

Megjelent a Journal for Research in Higher
Education,  2021/1 száma, amely egy külön 
fejezetet tartalmaz a felsőoktatási 
intézmények COVID-19 járványhoz való 
alkalmazkodásról.

A 93 / 29.07.2021 sz. Szenátusi Határozat 
meghatározta az oktatási tevékenységek 
biztonságos lebonyolításának feltételeit a 
2021/2022-es tanévre.

A 8307 / 19.07.2021 sz. határozat értelmében 
a BBTE Igazgatótanácsa operatív 
intézkedéseket fogadott el a BBTE 
posztdoktori programjainak megerősítésére 
és fejlesztésére vonatkozóan. 

Események

A Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja: 

• Call for contributions for the 2021 European 
Quality Assurance Forum – 2021. november 
18-19.

• XII International Russian Higher Education 
Conference Universities in Search of 
Quality: External Assessments, Internal
Goals, Research and Educational Outcomes , 
offline és online, 2021. október 14 – 16.

• Research on higher education research: a 
bibliography & Higher education research
literature

• From the Ivory Tower to the Real World, 
2021. szeptember 30.

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi 
tanulmányokat ajánlja:

• OECD: The state of higher education One 
year in to the COVID-19 pandemic

• EUA: Institutional Evaluation
Programme: An analysis of topics 
addressed by recommendations in the 
reports of the Institutional Evaluation 
Programme

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 BBTE az ország egyetlen egyeteme, amely 
felkerült a rangos Shanghaj listára (Academic
Ranking of Word Universities/ARWU).  2021. 
augusztus 15-én közzétett adatok szerint, a 
800-900. helyen szerepel.

A 2021. júliusában közétett Webometrics
nemzetközi akadémiai rangsor szerint a BBTE 
első helyen áll az országban, a 99 romániai 
egyetem közül Nemzetközi szinten a 848. 
helyet foglalja el.  
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