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A 17329/23.11.2020 sz. Szenátusi Határozat
szerint, a Karok elfogadták az oktatói állások 
betöltésére vonatkozó minimum 
követelményeket.

A BBTE Szenátusa kiegészítette az Etikai
Bizottság összetételét a 17344/23.11.2020 
sz. határozattal.  

A 15486/19.10.2020 sz. határozat
értelmében a BBTE Szenátusa jóváhagyta az 
Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság
összetételét.  

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
November folyamán  összegyűltek a kollégák 
általi kiértékelések eredményei, ami alapján  
elkészült az intézményi jelentés. 

A Qualitas Központ célja egy olyan koherens 
rendszer kidolgozása, amely felméri, hogy 
milyen tényezők állnak az egyetemi  
lemorzsolódás hátterében.

Versenyképesség

A BBTE 2020-ban ötödik éve foglalja el az 
országos Egyetemi Metarangsor első 
helyét, 22 ponttal (A Bukaresti 
Tudományegyetem második helyen áll 18 
ponttal).

Az Egyetemi Metarangsor 2016-ban az 
Oktatási és Kutatási Minisztérium 
kezdeményezésére jött léte, majd az Ad 
Astra Kutatók Egyesülete vitte tovább, 
nemzetközileg kidolgozott szigorú 
módszertant követve.

Események
Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja: 

• Reimagining Social Institutions: Higher 
Education - 2020. december 17.

• CfA: EUA online focus grup:
“Internal quality assurance in times of 
Covid-19” - 2021. január 11. 

• Thinking with theory & doing theory in higher 
education research - 2021. január 15. 

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

Digitális könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat
javasolja:
• European Higher Education Area: Challenges 

for a New Decade 
• EUA Communication on “Achieving the 

European Education Area by 2025”
• European higher education in the Covid-19 

crisis
• The impact of the Covid-19 crisis on 

university funding in Europe

• United Nations – The 17 Sustainable
Development Goals

• Îmbunătățirea protecției Sociale

Következik

A Best Global Universities rangsorban, a BBTE 
több tudományterületen is kiválóan 
teljesített:
• Kémia: 580. hely a nemzetközi rangsorban 

(országos első hely)
• Matematika: 130. hely a nemzetközi 

rangsorban (országos második hely)
• Mérnöki doméniumok:  522. hely a 

nemzetközi rangsorban (országos második 
hely)

• Fizika: 224. hely nemzetközi rangsorban 
(országos harmadik hely)

A BBTE a 2021-es Times Higher Education tudományterületek szerinti rangsorban :

Tudományterület
Globális

rangsorolás
Országos

rangsorolás
Tudományterület

Globális
rangsorolás

Országos 
rangsorolás

Művészet és
humánudományok

401-500 1 Élettudományok 601-800 1=

Üzlet- és
közgazdaságtudományok

601+ 1= Fizika 801-1000 1

Informatika 601-800 1 Pszichológia 401-500 1

Neveléstudományok 401-500 1 Társadalomtudományok 601+ 2=

Mérnöki 401-500 1

Kedves kollégák,

Amennyiben részt vesznek / szerveznek online oktatással kapcsolatos programokat / anyagokat / 

eszközöket, és ezt szívesen megosztanák a BBTE munkatársaival, kérjük, küldjenek erről egy linket, 

amelyeket a Qualinews következő számában közzéthetünk.

2020. december 7. és 2021. január. 17 között zajlik az oktatók tevékenységének diákok általi 
kiértékelése a 2020/2021-es tanév I. félévére az AcademicInfo platformon
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