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Az Egyetemi Fejlesztési és Minőségbiztosítási 
Központ a BBTE  9470/13.07.2020  sz. 
szenátusi határozata szerint átszerveződött. 
Tevékenységét egyrészt a Qualitas Központ, 
másrészt az Egyetemi Stratégiai Központ 
vette át.  

A minőségbiztosítás módszertanának 
részletei a Qualitas Központ honlapján 
(http://qa.ubbcluj.ro/)  találhatók.

Megjelent a Journal of Research in Higher
Education című folyóirat 2020/1 (IV) száma, a
BBTE történetéről, illetve a világjárvány
hatásairól. A következő szám felhívása az
alábbi linken érhető el.

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

Júliusban megjelent a Qualitas Központ 
jelentése az egyetemi lemorzsolódásról. 

Augusztusban elkészült az oktatók 
tevékenységének diákok általi kiértékelésére 
vonatkozó jelentés. (2019/2020-as tanév, II. 
félév)

Következik

A Qualitas Központ szeptemberi tervei:
(i) a BBTE oktatóinak és kutatóinak vezetők 
általi kiértékelésére vonatkozó jelentés 
elkészítése, (ii) a hallgatók elégedettségi 
kérdőívének felülvizsgálata, (iii) a 
minőségbiztosítási dokumentum 
felülvizsgálata: alapelvek, kritériumok és 
mutatók

Versenyképesség
A 2021-es  QS rangsorban,  a BBTE országosan 
az első helyet foglalja el (a Bukaresti 
Egyetemmel közösen), nemzetközi 
összehasonlításban pedig 801 és 1000 közötti 
helyre rangsorolódott.

A Times Higher Education World University 
Ranking 2021-es kiadásában (amely 2020 
szeptemberében jelent meg) a BBTE országos 
szinten a harmadik, nemzetközi szinten pedig  
1001+  helyet foglalja el. A BBTE országos 
szinten az első helyen található a tudományos 
kutatást tekintve. 

Események

A Qualitas Központ az alábbi online 
tevékenységeken való részvételt javasolja: 

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

• Seminar ENQA:
ENQA Leadership Programme 2020 – 21 –
2020. december 2-4.

• Webinar SRHE:
Writing high-impact journal papers –
2020. szeptember 16.

• EQAR:
EQAR Members' Dialogue – 2020. 
szeptember

Digitális könyvtár

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

• Az alábbi linken készíthetnek azonosítót hivatali 
e-mail címmel (@ubbcluj.ro) ahol személyre 
szabhatják a tartalmat (tematika,  értesítés 
gyakorisága, stb.).

• OECD, 2020: A framework to guide an 
education response to the COVID-19 Pandemic
of 2020
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A 2020-as Leiden rangsorban (CWTS Leiden 
Ranking) a BBTE  az országos első, nemzetközi 
szinten a 976. helyet foglalja el. 

A  CWUR rangsorban, ami nemzetközi szinten 
2000 egyetemet, Romániában pedig 11 
egyetemet foglal magába, a BBTE országos 
szinten az első, nemzetközileg pedig a 862. 
helyet foglalja el. 

A Webometrics rangsorban a BBTE országos 
szinten az első, nemzetközi  viszonylatban 
pedig 830. helyen áll.

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/HS-nr.-9470-privind-decizia-de-reorganizare-a-CDUMC.pdf
https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/HS-nr.-9471-privind-Regulamentul-de-organizare-%C8%99i-functionare-al-Centrului-Qualitas.pdf
https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/HS-nr.-9472-privind-Regulamentul-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-al-Centrului-pentru-Strategie-Universitar%C4%83.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/
http://jrehe.reviste.ubbcluj.ro/index.php/2020-2/2020-issue-no-1-vol-iv/
http://jrehe.reviste.ubbcluj.ro/index.php/callforpapers/
mailto:qualitas@ubbcluj.ro
http://qa.ubbcluj.ro/abandon.php
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/RO/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://eua.eu/events/72-2020-european-quality-assurance-forum.html
https://enqa.eu/index.php/events/enqa-leadership-programme-2020-21-seminar-1/
https://www.srhe.ac.uk/events/details.asp?eid=485
https://www.eqar.eu/about/events/members-dialogue/
https://www.timeshighereducation.com/subscriptions
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126988-t63lxosohs&title=A-framework-to-guide-an-education-response-to-the-Covid-19-Pandemic-of-2020
https://www.leidenranking.com/ranking/2020/list
https://cwur.org/2020-21.php
http://webometrics.info/en/Europe/Romania

