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A 13353/21.09.2020 számú Szenátusi 
Határozat alapján, elfogadták a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Egyetemi 
Minőségbiztosítási Bizottságának működési 
szabályzatát.
Október első felében sikeresen lezajlott  az 
Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottságban a 
diákszervezeteknek kijelölt helyekre szóló  
pályáztatás.

A 13338/21.09.2020 számú határozat szerint
elfogadták a Qualitas Központ Tudományos 
Tanácsának működési szabályzatát.

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

Október elején elkészült a BBTE oktatóinak 
és kutatóinak vezetők általi kiértékelésére 
vonatkozó jelentése.

Folyamatban van: (i) A hallgatók
elégedettségét vizsgáló kérdőív 
felülvizsgálata (ii) A minőségbiztosítás 
alapelvei, kritériumai és mutatói a BBTE –n 
útmutató felülvizsgálata.

A Qualitas  Központ célja az egyéni 
értékelések nyomon követése a 2020/2021-
as tanévre és a belső értékelések 
jelentéseinek elkészítése a 2019-2020-as 
tanévre. 

Megújítottuk az Egyetemi 
Minőségbiztosítási Bizottság  (CEAC) 
összetételét.  Ugyanakkor intézményi 
szinten elkezdődött egy koherens rendszer 
kidolgozása  és bevezetése az egyetemi 
tanulmányok megszakítására/ 
meghosszabbítására vonatkozó okok 
feltárására.

Versenyképesség

Október 10-én megjelent az NTU 
(Performace Ranking of Scientific Papers for 
World Univesities) rangsor 2020-as kiadása. 
A rangsor 826 egyetemet tartalmaz
világszerte. A globális rangsorban egyetlen
romániai egyetem sem szerepel. Külön 
tudományterületek esetében a BBTE 
azonban a matematika tudományterületen a
181. helyet foglalja el.

A Best Global Universities 2021-es 
rangsorban a BBTE országos szinten a 
második, Európában a 259., 
világviszonylatban pedig az 595. helyen áll.

Események

Qualitas Központ az alábbi online 
eseményeken való részvételt javasolja: 

• Forum EUA:
2020 Online European Quality 
Assurance Forum –
2020. november 12-13.

• ARACIS képzések:
Képzési területek/tanulmányi

programok/intézményi értékelések
2020. október 30.

• Times Higher Education:
Leadership & Management Summit –
2020. november 3

Digitális könyvár

• A BBTE hozzáférést biztosít a Times Higher
Education online könyvtárához, amely 
tartalmaz: aktuális és archivált híreket, 
elemzéseket,  recenziókat, valamit a 
felsőoktatásra vonatkozó nyers adatokat.
Rövid útmutató a THE könyvtár 
elérhetőségéről itt.

• ENQA, 2020: External Quality Assurance in 
Times of COVID-19. Case examples.

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/09/HS-nr.-13353-privind-Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-Comisiei-de-Evaluare-si-Asigurare-a-UBB.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2020_07/2020_07_22_HCA_10158_privind_Procedura_de_concurs_pentru_ocuparea_locurilor_rezervate_ONG-urilor_studentesti_in_Comisia_de_Evaluare_si_Asigurarea_a_Calitatii.pdf
mailto:qualitas@ubbcluj.ro
https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/10/HS-15486-privind-aprobarea-componentei-Comisie-CEAC.pdf
http://nturanking.csti.tw/ranking/OverallRanking/
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/babes-bolyai-university-504529
https://eua.eu/events/72-2020-european-quality-assurance-forum.html
https://www.aracis.ro/sesiune-de-formare-online-evaluare-programe-domenii-institutional-in-modul-de-lucru-mixt-blended-30-10-2020/
https://www.aracis.ro/sesiune-de-formare-online-evaluare-programe-domenii-institutional-in-modul-de-lucru-mixt-blended-30-10-2020/
https://www.timeshighereducation.com/summits/leadershipmanagement/2020
http://qa.ubbcluj.ro/documents/calitate_competitivitate/tutorial_creare_cont_biblioteca_THE.pdf
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2020/06/External-QA-in-times-of-COVID-19_case-examples.pdf
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Meghívó

Kedves kollégák, 

Kedves diákok,

A 2020-ban alapított – a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen már létező szolgáltatások

átszervezésével – Qualitas Központ egy új kutatási lehetőséget kínál a BBTE oktatóinak,

kutatóinak, diákjainak. A kutatási kezdeményezések megvalósítására a Qualitas Központ

munkatársaival együttműködésben lesz lehetőség, a jelenlegi is rendelkezésre álló

infrastrukturális eszközök igénybevételével: a Question Pro online kérdőíves platform

segítségével, illetve kutatási eredmények közlése révén a Journal of Research in Higher

Education (JRHE) szakfolyóiratban. A kezdeményezések lehetnek egyéni vagy csoportos

projektek, illetve stratégiai partnerségek azon területeken, amelyekkel a Központ már

korábban is foglalkozott (adatokat gyűjtött).

A programban részt vevő fiatal kutatóknak lehetőségük adódik bekapcsolódni – szakmai 

gyakorlatot végezni – a Qualitas Központ jelenleg is zajló programjaiba, egy szakmai tutor

irányításával.

A Qualitas Központ érdeklődési/kutatási területei: minőségbiztosítás, illetve a felsőoktatásra 

vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése. 

❖ A különböző programok/szakterületek fejlesztésének története a BBTE-en, statisztikai 

adatok alapján

❖ A BBTE hozzájárulása a középfokú oktatás fejlesztéséhez Romániában: érettségizettek, 

speciális programok, hallgatók vonzása stb.

❖ Alkalmazott „gender kutatások”, hallgatói kohorszvizsgálatok, a foglalkoztatási politikák 

alakulása: oktatók előléptetése, kitüntetése stb.

❖ Hallgatói toborzás a felsőoktatásban

❖ Az egyetemi lemorzsolódás megelőzése, hallgatók integrálása

❖ Szervezetpszichológia és humánerőforrás menedzsment a felsőoktatásban

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.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) foglalja el a romániai egyetemek közül a 
legtöbb és legmagasabb helyezést a neves Times Higher Education (THE) 2020. október 28-án 
közzétett tudományterületek szerinti rangsorban.

http://qa.ubbcluj.ro.php/
http://jrehe.reviste.ubbcluj.ro/
mailto:qualitas@ubbcluj.ro
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
https://news.ubbcluj.ro/ubb-din-nou-pe-primele-locuri-intre-universitatile-romanesti-incluse-in-clasamentul-times-higher-education-pe-domenii/

