
Tevékenységek

November elején sor került a Romániai
Felsőoktatás Minőségbiztosító Ügynökség (ARACIS)
látogatására a BBTE doktori iskoláinak és
szakterületeinek értékelésének és
újraakreditálásának céljából. A konzultáción részt
vettek a Qualitas Központ munkatársai is.

Ebben az időszakban zajlott a Times Impact
nemzetközi rangsorának 2022-es kiadásához
szükséges adatgyűjtés és jelentés. Az eredmények
közzétételére várhatóan jövő áprilisban kerül sor.

Elkészült az oktatók tevékenységének hallgatók
általi kiértékelésére vonatkozó jelentés a 2020-
2021-es évre vonatkozóan. A jelentés itt érhető el.

Hamarosan

A 2021-2022-es tanév első félévében az oktatói
tevékenységek hallgatók általi kiértékelésére az
alábbi periódusban kerül majd sor:
• Nappali tagozat: 2021. december 6. – 2022.

január 8.
• Távoktatás: 2022. január 3. – január 16.

Újdonságok

Az egyetemi Szenátus 2021. november 15.-i
szavazásával elfogadta a Babeș–Bolyai
Tudományegyetem új, a modern, nemzetközi
egyetemek mintájára átdolgozott Egyetemi
Chartáját. Az új Charta megtekinthető itt.

A 2021-es EUTOPIA hét november 22-26. között
zajlott, melyen a BBTE-t egy rektori küldöttség
képviselte. A program keretén belül sor került a
BBTE EUTOPIA európai szövetséghez való
csatlakozásának ünnepélyes aláírására is. A teljes
program megtekinthető itt.

Az Igazgatótanács 14112/01.22.2021-es
határozatával létrejött a doktori fokozatok
minőségét és integritását biztosító hivatal.

Az Igazgatótanács 14655/08.11.2021-es határozata
értelmében a Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Etikai Bizottsága új tagokkal egészült ki.

Események

A Qualitas Központ az alábbi eseményeken való részvételt javasolja:

• Pszicho-pedagógiai tréning a BBTE tanárainak, „Ötletek gyakorlati e-learning tevékenységekhez” címmel
– 2021. november 26. – az eseményre itt lehet jelentkezni

• Az ENQUA Leadership Programme 2021-22-es program keretén belül szervezett második szemináriuma,
a Tudományos és Felsőoktatási Ügynökség szervezésében – 2021. december 1-3.

• SRHE 2021.-es Konferencia – (Re)Connecting, (Re)Building: Higher Education in Transformative Times –
2021. december 6.

• A Journal of Education Finance által szervezett konferencia, Forum on Financing of Education: Primary,
Secondary, and Higher Education címmel – 2021. december 7-8.

• A STARScholars’ 2021.-es Konferenciája – Higher Education for the Greater Good. Leadership and
Educational Resilience – 2021. december 10-12.

• EUA-CDE szeminárium – Doctoral Education in Europe. Where are We Heading? – 2022. január 20-21.

Digitális Könyvtár

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat ajánlja:

• University World News – What counts for effective leadership in higher education?

• 2021-es NESET Analitikus Jelentés- The impact of COVID-19 on higher education: a review of emerging
evidence

• Global Higher Education During COVID-19: Policy, Society, and Technology

A Times Higher Education World University Ranking 2022-es nemzetközi egyetemi rangsora
szerint, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem a művészetek és humán tudományok területén ismét
országos szinten első helyezést ért el, míg nemzetközi szinten a 401-500.-ik helyen szerepel.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem, a korábbi évekhez hasonlóan ismét az első helyet foglalja el
az országos Egyetemi Metarangsor 2021-es kiadásában, amelyet november 24.-én tettek közzé. Az
idei rangsorban 31 romániai egyetem szerepel, és az Ad Astra támogatásával jelent meg.

Versenyképesség

Kedves Kollégák,
Amennyiben részt vesznek / szerveznek online oktatással kapcsolatos programokat / anyagokat /
eszközöket, és ezt szívesen megosztják a BBTE munkatársaival, kérjük küldjenek erről egy linket, amelyet
a Qualinews következő számában közzétehetünk.

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.
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http://qa.ubbcluj.ro/documents/evaluare_cursuri/raport_evaluare_2020-2021.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/documente_publice/files/CartaUBB_2021.pdf
https://eventum.upf.edu/70931/programme/eutopia-week-2021-barcelona.html
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_11/2021_11_01_HCA_14112_privind_%C3%AEnfiin%C8%9Barea_Biroului_de_asigurare_a_integrit%C4%83%C8%9Bii_%C8%99i_calit%C4%83%C8%9Bii_doctoratelor_Senat.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_11/2021_11_08_HCA_14655_privind_actualizarea_componen%C8%9Bei_Comisiei_de_etic%C4%83_Senat.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7WNIWshA1U-CmPv9t_EwlZriYluuwb1Jp-1NQ0r7UzdUNjhIS0xNVzNQMFpVSDVZVElMRzJJUTFNMS4u
https://www.enqa.eu/events/enqa-leadership-programme-2020-21-seminar-3/
https://srhe.ac.uk/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/event/info&reset=1&id=550
https://www.journalofeducationfinance.com/forum-on-the-financing-of-education/
https://starscholars.org/2021-star-scholars-conference/
https://eua.eu/events/215-eua-cde-seminar.html
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211109103538395
https://nesetweb.eu/en/resources/library/the-impact-of-covid-19-on-higher-education-a-review-of-emerging-evidence/
https://starscholars.org/product/global-education/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/arts-and-humanities
https://ad-astra.ro/wp-content/uploads/2021/11/Metarankingul-Universitar-2021-Final-2.pdf
mailto:qualitas@ubbcluj.ro

