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Az 56/17.05.2021. számú Szenátusi
Határozat jóváhagyta a 2021/2022-es
tanterveket.

A 3975/26.04.2021. számú Igazgatótanácsi
Határozat jóváhagyta a BBTE Petíciós
eljárását.

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

Az oktatói tevékenység hallgatók általi
kiértékelése 2021. április 26. és 2021.
június 6. között zajlik (a 2020/2021-es tanév
2. félévére) az AcademicInfo platformon.

Elkészült az oktatók tevékenységének
diákok általi kiértékelésére vonatkozó
jelentés a 2020-2021-es tanév első félévére.

Elkészült az egyéni akadémiai karriertervek
kiértékelésében használt mutatók
kidolgozása és ezek egyeztetése az
Akadémiai/tudományos tevékenységek
adatbázisában lévőkkel.

Folyamatban van a jelöltek választásával
kapcsolatos „Miért választottad a Babeș–
Bolyai Tudományegyetemet” jelentés
elkészítése a 2020-as évre.

Események

A Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja: 

• European Research and Innovation Days, az 
Európai Bizottság éves kutatási és innovációs 
eseménye – 2021. június 23-24.

• 14th Learning Ideas Conference, Innovations
in Learning and Technology for the
Workplace and Higher Education – 2021. 
június 14-18.

• Going Global 2021: Reimagining International 
Higher Education for a Post-pandemic World. 
– 2021. június 15-17.

• The 2021 European Quality Assurance Forum, 
EQAF, Building Trust and Enhancement: From
Information to Evidence – 2021. november 
18-19.

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi 
tanulmányokat ajánlja:

• Socially Responsible Higher Education. 
International Perspectives on Knowledge 
Democracy – Open Access

• Centre for Global Higher Education –
Transforming University Teaching

• University World News: Go compare –
The emerging threat to higher education

• Pioneering European Universities 
Initiative to move forward

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 a legreprezentatívabb romániai
egyetem a Web of Science (WoS) rendszer
alapvető tudományos mutatói (Essential
Science Indicators – ESI) alapján, az elmúlt tíz
évre vonatkozóan. Frissítve 2021. május 13.

A BBTE az ország első egyeteme, és a világ
azon intézményeinek első 1%-a közé tartozik,
amelyek alapvető hozzájárulással rendelkeznek
a tudományhoz (1454 az intézmények
általános elemzésében, amelyek az idézettség
alapján az első 1% közé tartoznak)
A tudományterületeket tekintve a BBTE a 12
terület közül 9 területen szerepel: pszichológia,
mérnöki tudomány, környezetvédelem /
ökológia, geológiai tudományok, matematika,
társadalomtudományok, növény- és állattan,
kémia és fizika.

Kedves kollégák,

A Journal of Research in Higher Education folyóirat szerkesztőbizottsága felhívja figyelmüket 

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

rugalmassága témában. A felhívás részletei. 
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