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A 32/15.03.2021 számú Szenátusi Határozat 
jóváhagyta a BBTE Nemzetköziesítési
Stratégiáját a 2021-2024 periódusra.

A 34/15.03.2021 számú Szenátusi Határozat 
jóváhagyta a  folyamatos képzési programok 
lebonyolításáról szóló eljárást.  

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 2020-as minőségbiztosítási 
jelentése. 

Befejeződött a  hallgatók elégedettségi 
kérdőívének felülvizsgálata a BBTE
szolgáltatásairól (tanítás-tanulás, anyagi
erőforrás, felszereltség). Az Igazgatótanács 
jóváhagyása után fog alkalmazásra kerülni.

Folyamatban van az oktatók tevékenységének 
diákok általi kiértékelésére vonatkozó jelentés 
elkészítése. 

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

Folyamatban van a tanárok és kutatók szakmai 
tevékenységének értékeléséhez szükséges 
információk felvezetése a BBTE 
Akadémiai/tudományos tevékenységek 
adatbázisában  a 2018, 2019, 2020 időszakra. 

Folyamatban van a hallgatói létszám 
dinamikájáról szóló jelentés elkészítése.  
(hallgatói lemorzsolódás).

Események

A Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja: 

• Universities 2030 – From Vision to Reality
Konferencia (EUA éves konferenciája),  2021. 
április 22-23.

• SRHE: The Post-Pandemic Doctorate, 
Opportunities For Revitalisation Of Theory
And Practice: Will Covid-19 Reform And 
Change Doctoral Education? – 2021. április 
28.

• UNESCO: World Higher Education Conference
2021, 7 – 2021. október 9.

• Ingyenes webináriumok a tudományos  
szövegírásról és publikálásról – 2021. április –
május

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi 
tanulmányokat ajánlja:
• EUA – Universities without walls – A 

vision for 2030

• EUA - EU-UK relations after Brexit: what 
the deal means for universities

• UE: Digital skills for FAIR and Open 
Science. Report from the EOSC Executive 
Board Skills and Training Working Group

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 z egyetemi rangsorok alapján újra 
bebizonyosodott, hogy a BBTE a az egyik 
legjobban teljesítő egyetem az országban. QS 
World University Rankings by Subject. 

A BBTE a művészetek és humán tudományok 
területén nemzetközi szinten 401-450. helyen, az 
országban pedig első helyen szerepel (a Bukaresti 
Egyetemmel együtt).  Társadalomtudományok 
területén hasonló helyezést ért el (Business és 
menedzsment tudományterületen nemzetközi 
szinten 401–450. helyen, az országban pedig első 
helyen szerepel. Közgazdaságtan és az 
ökonometria területen második helyet foglalja el, 
globálisan 451–500. helyen áll) 
Matematikatudományok területén első helyen 
szerepel az országban (globálisan 301-350) és 
második helyen a mezőgazdaság és erdészet 
területeken (globálisan 301-350), a biológia / 
ökológia tudományos tevékenységek révén. 
A BBTE pszichológia területén az első és egyetlen 
az országban (nemzetközi szinten pedig 251-300. 
helyen áll), az orvostudomány területén pedig a 
második helyen szerepel (nemzetközi szinten 601-
650. helyen áll). Az informatika területén második 
helyen szerepel az országban (Kolozsváron az első) 
globálisan pedig 501-550. helyen áll. 

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. 

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/03/HS-nr.-32-privind-aprobarea-Strategiei-de-interna%C8%9Bionalizare-a-UBB-pentru-perioada-2021-2022.pdf
https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/03/HS-nr.-34-privind-aprobarea-Procedurii-pentru-derularea-cursurilor-deschise-de-formare-continu%C4%83.pdf
mailto:qualitas@ubbcluj.ro
https://www.eua.eu/events/131-2021-eua-annual-conference.html
https://srhe.ac.uk/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/event/info&reset=1&id=543
https://en.unesco.org/news/world-higher-education-conference-2021
https://www.defendandpublish.com/webinars/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=free_academic_writing_webinars_all_new&utm_term=2021-03-20
https://www.eua.eu/downloads/publications/universities without walls  a vision for 2030.pdf
https://www.eua.eu/downloads/publications/brexitbriefing2021.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af7f7807-6ce1-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190694287?utm_source=flexmail&amp;utm_medium=e-mail&amp;utm_campaign=euanewsletter22021704euanewsletter22021un20210226t084241473z&amp;utm_content=10digital+skills+for+fair+and
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021
http://jrehe.reviste.ubbcluj.ro/index.php/callforpapers/special-issues-may-2021/

