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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 2021 májusában és júniusában részt
vett az alábbi projektben:
“A felsőoktatási közpolitikák és a
szabályozások minőségének javítása a
minőségi előírások aktualizálásával - QAFIN”
A projektet az Európai Szociális Alap
társfinanszírozza az operatív program
igazgatási kapacitása révén.
1. prioritási tengely: Hatékony közigazgatás
és igazságszolgáltatás

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

• North West Higher Education Research –
online események a nyár folyamán

• A SRHE éves konferenciája:   (Re)connecting, 
(Re)building: Higher Education in 
Transformative Times, 2021. december 6-10. 
Jelentkezési határidő: 2021. július 9.

• A Sorbonne-i Nyári Egyetem 2021-es évi 
kiadása. Université d’Été en Sorbonne

• Oxford Education Research Symposium. A 
rendezvény online zajlik 2021. augusztus 5-7. 
között. Az absztraktok beküldési határideje 
július 21. 

• 2021 European Quality Assurance Forum, 
EQAF, Building Trust and Enhancement: 
From Information to Evidence, novemberben 
kerül megrendezésre  az EUA, ENQA, ESU és 
EURASHE szervezésében.

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi 
tanulmányokat ajánlja:

• Higher Education and the Culture War

• The Hopeless University: Intellectual 
Work at the end of The End of History

• Women in higher education: A brief 
report on stress during COVID-19

• The aesthetics of hierarchy

• The impact of COVID-19 on higher 
education: a review of emerging 
evidence

• Romániai Egyetemek Ranglista Fóruma: 
Harness the power of your research for
global visibility

• A BBTE kutatási profilja az Elsevier
szerint

• A British Council Going Global 2021
konferencia legfontosabb felvételei

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.

Kedves kollégák,

A Journal of Research in Higher Education folyóirat szerkesztőbizottsága felhívja figyelmüket 

a következő publikációs lehetőségre, a COVID-19 és a felsőoktatási intézmények 

alkalmazkodása témában. A felhívás részletei. 

Versenyképesség

A Times Higher Education World University
Rangsor 2021-es kiadásában a BBTE 1001+
helyen szerepel.
A rangsorban 13 romániai egyetem szerepel,
a Bukaresti Gazdaságtudományi Akadémia
(ASE) 601-800. helyen, a kolozsvári Iuliu
Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem 801-1000. helyen, a többi egyetem
pedig 1000+ helyen.

A QS World University Rangsor 2022-es
kiadásában a BBTE 1001-1200. helyen áll, a
Temesvári Nyugati Tudományegyetem és a
Bukaresti Egyetemmel együtt. Nyolc másik
romániai egyetem is szerepel ebben a
rangsorban 1201+ helyen.
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