
Újdonságok
Az Igazgatótanács 11.401/22.09.2021-es
határozatával új intézkedéseket fogadott el,
amelyek az egyetemi tevékenységek
biztonságát hivatottak biztosítani.

Befejeződött annak az alkalmazott eljárásnak,
és az ahhoz tartozó kérdőíveknek a
felülvizsgálata, amely a hallgatók és
doktoranduszok a BBTE által nyújtott
szolgáltatásival szembeni elégedettségét
hivatott felmérni. A dokumentumot az
Igazgatótanács a 12.638/11.10.2021-es
határozatával elfogadta.

A BBTE csatlakozott az EUTOPIA Európai
Egyetemek Szövetségéhez. A tekintélyes
európai egyetemek által alapított szövetség
célja az európai felsőoktatás jövőbeli irányainak
újragondolása, és egy új, innovatív európai
akadémiai modell létrehozása, amely az
egységes és nyitott Európa alapelveit tükrözi.

Események
A Qualitas Központ az alábbi online
eseményeken való részvételt javasolja:
• CGHE Szeminárium – What do ethical

practices with international students look
like? – 2021. november 2.

• EUA webinárium – A new world?
Universities in changing international
relations – 2021. november 3.

• Az EUA által készített innovációs felmérés
eredményeinek ismertetése, The
Universities as key contributors to
sustainable innovation ecosystems címmel –
2021. november 10.

• RISIS kutatási szeminárium
Entrepreneurialism, subject concentration,
and the role of public funding in shaping the
trajectory of European Universities – 2021.
november 11.

• 2021-es európai minőségbiztosítási fórum
(EQAF) Building trust and enhancement:
from information to evidence, – 2021.
november 18-19., jelentkezési határidő
november 1.
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Versenyképesség
A BBTE ismét vezető helyen szerepel a Times
Higher Education (THE) 2022-es,
tudományterületekre vonatkozó nemzetközi
rangsorában, ahol több tudományterületen is
kiválóan teljesített:
• Az Informatika szakterületen, a BBTE országos

első helyen szerepel – a Temesvári
Politechnikai Egyetemmel együtt -, míg
nemzetközi szinten a 601-800.-ik helyen;

• AMérnöki szakterületen a BBTE országos első
helyezett, míg nemzetközi szinten az 501-
600.-ik helyen szerepel;

• A BBTE az egyetlen Romániai egyetem, amely
jelen van a Pszichológia szakterületre
vonatkozó rangsorban, ahol nemzetközi
szinten a 401-500.-ik helyen szerepel;

• A Fizikai Tudományok területén a BBTE újra
első helyen szerepel országos szinten, míg a
nemzetközi rangsorban a 601-800.-ik helyet
foglalja el;

• Az Élettudományok területén Romániát a
BBTE, valamint a Bukaresti Egyetem képviseli,
mindkét egyetem a 601-800.-ik helyen.

Továbbá, az US News Best Global Universities
nemzetközi egyetemi rangsorában, a BBTE
országos szinten első, míg nemzetközi szinten a
675.-ik helyet foglalja el. A rangsorba foglalt 43
szakterület közül Románia 11 szakterületen
szerepel, ezek közül a BBTE 7 területen képviseli
az országot, kiváló eredményekkel:
• Kémia – országos szinten első, nemzetközi

szinten 587.-ik helyezett;
• Mérnöki tudományok – országos szinten első,

míg nemzetközi szinten 544.-ik helyezett;
• Környezettudományok/Ökológia – országos

szinten az első és egyetlen Romániai egyetem,
míg nemzetközi szinten 499.-ik helyezett;

• Földtani tudományok – országos szinten első,
míg nemzetközi szinten 333.-ik helyezett;

• Matematika – országos első, míg nemzetközi
szinten 147.-ik helyezett;

• Fizika – országos szinten harmadik helyezett,
míg nemzetközi szinten 267.-ik;

• Pszichiátria/Pszichológia – országos szinten
az első és egyetlen Romániai egyetem, míg
nemzetközi szinten a 271.-ik.

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.

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
közzétehetünk.

A Qualitas Központ az alábbi tanulmányokat
ajánlja:
• OECD – Education at a Glance 2021
• EUA – Pathways to the future. A follow-up

to ”Universities without walls – A vision for
2030”

• EUA - The new university Open Access
checklist. A practical guide on
implementation

• Bunescu, L. & Estermann, T. – Institutional
transformation and leadership development
at universities. A mapping exercise

• University World News - Powers and
responsibilities of universities in a time of
crisis

Digitális könyvtár

Elkészült a 2021-2022-es egyetemi tanévre
szóló minőségbiztosítási program.

Megújítottuk az Egyetemi Minőségbiztosítási
Bizottság (CEAC) összetételét a 2021-2022-es
tanévre.

Befejeződött az oktatók és kutatók szakmai
tevékenységének a vezetőség-, valamint a
kollegák általi kiértékelésére vonatkozó
alkalmazott eljárásának a felülvizsgálata. A
dokumentum az Igazgatótanács elfogadására
vár.

Folyamatban van az egyetemi lemorzsolódás
jelenségét vizsgáló alkalmazott eljárás
felülvizsgálata.

Hamarosan

Nemsokára elkészül a karok szintjén, az első
félévben megszervezésre kerülő kollegiális
kiértékelések névleges tervezete, valamint a
2020-2021-es tanévben végzett
kiértékelésekről szóló beszámolók.

Kidolgozásra kerül a 2020-2021-es tanévben
végzett kollegiális kiértékelések intézményes
jelentése.

Tevékenységek

https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_09/2021_09_22_HCA_11401_privind_adoptarea_unui_set_de_masuri_de_organizare_a_activitatii_academice_in_conditii_de_siguranta.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_10/2021_10_11_HCA_12638_Procedura_opera%C8%9Bional%C4%83_-_organizarea_%C8%99i_desf%C4%83%C8%99urarea_procesului_de_evaluare_a_satisfac%C8%9Biei_studen%C8%9Bilor_din_UBB.pdf
https://eutopia-university.eu/
https://www.researchcghe.org/events/cghe-seminar/what-do-ethical-practices-with-international-students-look-like/
https://www.eua.eu/events/211-webinar-ii-transatlantic-relations.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=remindereuawebinarseries916euawebinarseriesregis20211019t144719951z&utm_content=webinar+2+transatlantic+relations
https://eua.eu/events/212-universities-as-key-contributors-to-sustainable-innovation-ecosystems-in-europe.html
https://www.risis2.eu/event/risis-research-seminar-on-entrepreneurialism-subject-concentration-and-the-role-of-public-funding-in-shaping-the-trajectory-of-european-universities/
https://eua.eu/events/138-2021-european-quality-assurance-forum.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/computer-science
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/engineering-and-it
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/psychology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/physical-sciences
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/life-sciences
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/romania
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/chemistry
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/engineering
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/environment-ecology
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/geosciences
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/mathematics
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/physics
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/psychiatry-psychology
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en
https://eua.eu/downloads/publications/pathways%20to%20the%20future%20report.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/2021%20oa%20checklist%20final.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/newlead%20report.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211004164728509
http://qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/program_qa_ubb_2021_2022.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/documents/ceac/ceac_facultati_2021_2022.pdf

