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Raport sumar privind activitatea de prodecan pentru cercetare, informatizare și linia maghiară 

 

În acest mandat (2016-2020) am avut următoarele inițiative specifice prodecanatului pe care l-am 

gestionat: 

- am gestionat programul FDI (fond de dezvoltare internă) și fondul de erudiție: Facultatea de 

Litere a fost una dintre printre puținele facultăți din UBB unde a existat un program coerent 

și transparent de cheltuire a acestor fonduri. Acest cadru a fost bazat pe o metodologie 

transparentă prin care departamentele și școlile doctorale au beneficiat de fonduri în vederea 

susținerii activității didactice și de cercetare.  

- am inițiat și am gestionat programul prin care Facultatea de Litere premiază în fiecare an 

performanțele didactice și de cercetare 

- am implementat acreditarea diferențiată a centrelor de cercetare prin care o serie de astfel 

de centre au fost acreditate la nivelul Facultății de Litere 

- în parteneriat cu Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor/Centrul de Comunicații de 

Date am inițiat un audit informatic complet, iar la finalul acestuia, am supervizat achiziția unor 

echipamente și soluții informatice esențiale pentru retehnologizarea informatică a Facultății 

de Litere. Cele mai importante elemente ale acestei retehnologizări: implementarea unui 

sistem integrat wi-fi (până în acel moment neexistând un sistem wi-fi centralizat și 

profesionist), recablare parțială a rețelei informatice, reconfigurarea rețelei informatice, 

achiziționarea unui nou server. Din momentul acestei retehnologizări nu au existat probeme 

informatice majore datorate rețelei interne din Facultatea de Litere, iar noua rețea wi-fi s-a 

dovedit esențială pentru cadrele didactice, secretariat și studenții facultății. 

- la inițiativa și sub supervizarea prodecanatului pentru cercetare și informatizare, toate sălile 

aflate în circuitul didactic au fost dotate cu proiectoare de tip led, rezistente la uzură și la praf 

- la inițiativa și sub supervizarea prodecanatului pentru cercetare și informatizare, amfiteatrele 

și sălile mari au fost dotate cu sisteme de sunet, instrumente multimedia și seturi de 

microfoane statice sau cu lavalieră în vederea perfecționării actului didactic și a organizării 

evenimentelor științifice, didactice și artistice în condiții adecvate 

- împreună cu doamna prodecan prof. univ. dr. Ioana Bican am inițiat și am am gestionat 

programul prin care cele mai importante performanțe științifice ale studenților (publicații 

seminificative, participări la conferințe naționale și internaționale, premii obținute la colocvii 

naționale și internaționale etc.) au fost premiate la sfârșitul fiecărui semestru 

- am inițiat și gestionat un cadru administrativ și financiar în vederea susținerii studenților care 

reprezintă facultatea cu comunicări științifice la colocvii naționale 

- am regândit formatul sesiunii științifice anuale pentru studenți, iar acest lucru a rezultat în 

transformarea conferinței într-un cadru de socializare și mentorat mai larg, cu un număr 

îmbucurător de mare a participanților și cu o creștere semnificativă a numărului secțiunilor. 

Formatul nou al galei premianților include o prezentare plenară din partea unor specialiști de 

marcă și dă șansă unui premiant ales de către un juriu studențesc de a-și prezenta rezultatele 

în fața unei audiențe mai largi.  

- am inițiat rezervarea unei spații distincte în orarul facultății pentru toate activitățile științifice 

și artistice în vederea instituționalizării și asumării oficiale către facultate a acestor activități 

de mentorat / extracurriculare 

- prin intermediul unui contract pro bono cu USAMV am intermediat crearea unui proiect 

peisagistic privind regândirea spațiilor verzi din curtea și grădina facultății. Implementarea 
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acestui proiect a fost oprit din lipsă de fonduri, dar proiectul peisagistic se află la dispoziția 

noului decanat. 

- am inițiat crearea unor noi elemente de PR și de identitate vizuală care reflectă mai adecvat 

complexitatea și performanțele comunității Facultății de Litere 

- cu ajutorul unui suport informatic pro bono din partea unui specialist de renume a firmei 

Codespring am reconstruit și modernizat sistemul lett.mail.ubb 

- am reconstruit și modernizat pagina web a facultății, rezultatul fiind un site multilingv cu un 

design modern, optimizat pentru telefon, tabletă și alte aplicații mobile 

- am inițiat noul regulament privind transparentizarea acordării gradațiilor de merit la nivelul 

facultății 

- am inițiat și gestionat retehnologizarea secretariatului facultății în vederea optimizării 

performanței administrative  

- am inițiat sau coordonat renovarea corpului B, a noul sediu al Școlii Doctorale de Studii 

Lingvistice și Literare, renovarea unui nou spațiu pentru secretariat în vederea asigurării 

condițiilor optime pentru munca de secretariat, renovarea subsolului facultății, renovarea 

fostului cabinet informatic nefuncțional. Am cerut sprijinul și acordul Rectoratului în vederea 

renovării corpului A și a acoperișului: în acest moment există acest acord și o sumă aprobată, 

decizia de a continua lucrările aparținând noii conduceri. 

- împreună cu dl. decan, prof. univ. dr. Corin Braga și doamna prodecan, prof. univ. dr. Ioana 

Bican am inițiat programul Sámuel Brassai and Hugo von Meltzl Memorial Lectures prin care 

se dorește invitarea unor specialiști de renume din domeniul filologiei pentru a comemora în 

mod onorabil una dintre cele mai mari performanțe științifice globale legate de facultatea 

noastră: fondarea primei reviste internaționale de literatură comparată. 

- am inițiat și am gestionat crearea unor spații de socializare în clădirea facultății 

 

În calitate de conducător al liniei maghiare la nivelul facultății: 

- prin adoptarea unui regulament intern și prin eficientizarea administrației liniei, am 

reorganizat funcționarea administrativă curentă a liniei maghiare 

- am asigurat stabilitatea și echilibrul posturilor didactice și administrative din interiorul liniei 

maghiare sau cele asociate cu linia maghiară (inclusiv celor din Biblioteca de Hungarologie) 

- împreună cu colegii de la linia maghiară am inițiat un program amplu de susținere a Bibliotecii 

de Hungarologie prin sponsorizări (donații de carte, renovare spații etc.)  

- împreună cu colegii mei din departamentele liniei maghiare, am inițiat și gestionat acordarea 

titlului de Professor Honoris Causa domnului Krasznahorkai László, unul dintre cei mai 

importanți scriitor maghiari contemporani 

- împreună cu colegii mei din departamentele liniei maghiare, am inițiat și gestionat acordarea 

titlului de Professor Honoris Causa scriitorului, istoricului literar și redactorului Dávid Gyula, 

fost cadru didactic al facultății, îndepărtat de la catedră și întemnițat după revoluția maghiară 

din 1956. Aceste distincții acordate unor personalități literare maghiare de renume au fost 

primele de acest gen din istoria recentă a facultății și au beneficiat atât de susținerea completă 

a facultății, cât și a Rectoratului. 

-  împreună cu directorii de departamente, am inițiat, am susținut și am gestionat cele trei 

posturi de lectori străini / visiting professor de la linia maghiară  

- am inițiat noi contacte cu reprezentanții diplomatici ai statului maghiar, cu Ambasada 

Finlandei în România, cu EDUFI, cu fostele institute de cercetare ale Academiei Ungare de 

Științe, dar și cu universitățile maghiare și centrele de hungarologie din lume 
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- am contribuit la reorganizarea structurală a organizațiilor studențești formale sau informale 

de la linia maghiară și am susținut cercurile și evenimentele organizate de acest comunități 

-  împreună cu linia germană, am pus în practică principiile UBB privind multilingvismul intern 

(pachet trilingv al documentelor privind practica studențească, pagină web multilingv al 

facultății, numirea unor săli după savanți maghiari și germani: Gyimesi Éva, Szabó T. Attila, 

Hugo von Meltzl etc.) 

- la inițiativa mea și cu implicarea colegilor și studenților, am elaborat un ghid detaliat pentru 

studenți (în special pentru cei din anul I.) privind toate aspectele vieții studențești la Facultatea 

de Litere. Ghidul este actualizat la începutul fiecărui an universitar 

(http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/data/hallgatoknak/golyafuzet2019_honlapra.pdf)  

- inițierea, gestionarea, organizarea, co-organizarea, susținerea unor evenimente științifice și 

culturale esențiale pentru linia maghiară (de exemplu, evenimentele liniei maghiare cu ocazia 

Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, al 15-lea Congres al Scriitorilor Finougrici, sesiunea 

științifică a studenților maghiari organizată în parteneriat cu ETDK etc.) 

- inițierea și sprijinirea unui program de digitizare prin Biblioteca Centrală Universitară, cu 

sponsorizarea Fundației pentru Școală și prin suportul tehnic al Arcanum Kft.: au fost digitizate 

400 de mii de pagini de reviste transilvănene din secolele 19-20. Ca urmare a acestei colaborări 

dintre BCU și Arcanum Kft., respectiv dintre linia maghiară și ceilalți parteneri, BCU a primit 

printr-o sponsorizare extraordinară două baze de date științifice care conțin în jur de 35 de 

milioane de pagini digitizate din resurse istorice sau științifice maghiare, inclusiv biblioteca 

digitală a 14 edituri importante din Ungaria.  

- am inițiat un parteneriat profesional cu Academia Română privind editarea și publicarea 

revistei Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Am inițiat și, împreună cu colegii mei de 

la linia maghiară, am început editarea revistei internaționale a liniei maghiare (Hungarian 

Studies Yearbook) la de Gruyter /Sciendo 

 

Aceste inițiative s-au adăugat unor sarcini de rutină, cum ar fi: gestionarea documentelor curente ale 

asigurării calității (planuri operaționale, evaluarea intercolegială, evaluarea cadrelor didactice de către 

conducerea departamentelor etc.), gestionarea evaluărilor ARACIS, coordonarea selecției candidaților 

privind bursele de cercetare pentru studenți, elaborarea noului manual de proceduri, elaborarea și 

finalizarea unei serii de regulamente esențiale, coordonarea proiectelor curriculare etc. 

 

Mă bucur că în această perioadă Facultatea de Litere s-a situat pe locuri excelente în rankingul QS 

(locurile 201-250 în 2017, poziția 359 în 2019, pe poziția 401-500 în 2020), uneori mult peste UBB în 

general, iar trei dintre revistele facultății (Studia Philologia, Caietele Echinox, Metacritic Journal) au 

ajuns să fie cotate, între altele, în WoS Emerging Sources. Tot în această perioadă, foarte mulți dintre 

membrii acestei comunități au excelat în cercetare, facultatea fiind gazda multor evenimente 

științifice de prestigiu.  

Într-o astfel de comunitate, cu foarte multe vârfuri și rezultate excelente, a fost o onoare să coordonez 

un portofoliu extins al prodecanatului pentru cercetare și pentru linia maghiară. Ca atare, rezultatele 

mele nu sunt personale: dacă sunt, au fost obținute cu aportul unei comunități extraordinare și 

proactive, fie la nivelul liniei maghiare și al facultății, sau al Rectoratului. La finalul acestui mandat, 

doresc să aduc mulțumiri tuturor colegilor care m-au mandatat, m-au acceptat și m-au susținut în 

dezvoltarea facultății. 

http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/data/hallgatoknak/golyafuzet2019_honlapra.pdf
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Cluj, 16. aprilie 2020. 

Cu cele mai bune gânduri, 

 

        

       Conf. univ. dr. T. Szabó Levente 

 

 

     

 

 

Rövid nyilvános beszámoló dékánhelyettesi és tagozatvezetői működésemről 

 

A 2016-2020-as időszakban tudományos ügyekért, magyar és német tagozatért felelős 

dékánhelyettesként vállaltam szerepet a BBTE Bölcsészettudományi Karának vezetésében. A 

dékánhelyettesi portfólióhoz tartozó rutinfeladatokon túlmenően a következő fejlesztéseket 

kezdeményeztem: 

- az egyetem Tudományos Tanácsában a belső (tudomány)fejlesztési alap egyik 

kezdeményezője voltam. Ez az egyes karok / intézetek tudományos teljesítménye 

függvényében az egyetemi büdzséből kutatási és oktatási fejlesztésekre visszaosztható 

összeget jelentett. A program időszakában a BTK az egyik olyan kar volt, ahol konszenzuálisan 

kialakított játékszabályok alapján mintaszerűen működött a megoldás és számos jelentős 

fejlesztést eredményezett az intézetekben, doktori iskolákban vagy a karon: az intézetek és 

doktori iskolák szabadon dönthettek a rendelkezésükre álló összeg felhasználásáról. A BTK-n 

a program belső megtervezését és lebonyolítását irányítottam.  

- kezdeményeztem, hogy ne csupán az egyetem, hanem a kar is évente ismerje el a kiemelkedő 

oktatói és kutatói munkát, hiszen az előbbi esetben csupán egyetlen kiemelkedő teljesítmény 

látható karonként 

- az egyetemi kutatóintézetek akkreditációjának a keretei között kezdeményeztem és 

kidolgoztam a kari kutatóintézetek akkreditációját s a kari szinten akkreditált intézetek 

támogatásának rendszerét 

- kari informatikai és technikai auditot kezdeményeztem, ennek alapján bonyolítottam le az 

utóbbi évtized legnagyobb kari informatikai beruházását, amelynek köszönhetően teljességgel 

megújult a kari internethálózat, nagy teljesítményű integrált wifi-hálózatot hoztunk létre, új 

szervert vásároltunk 
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- kezdeményezésemre és irányításommal a kar minden tantermét nagy teljesítményű, jó 

minőségű, hosszú életű ledes projektorokkal láttunk el, az amfiteátrumokba és a nagy 

termekbe pedig korszerű hangtechnikai eszközök, mikrofonok kerültek 

- kezdeményeztem, hogy a kiemelkedő hallgatói teljesítményt (konferencia-részvétel, jelentős 

publikáció, tudományos díjak stb.) minden félév végén hivatalosan is elismerjük és díjazzuk 

kari szinten 

- a tudományos szocializációt elősegítendő, olyan támogatási rendszer épült ki a 

kezdeményezésemre, amelynek köszönhetően a kiemelkedő hallgatók kari támogatással 

vehettek részt tudományos konferenciákon 

- újragondoltam az éves kari tudományos diákköri konferencia formátumát és nyilvánosságát: 

ez egy olyan mozgalommá alakult, amely az utóbbi években a kar diákságának közel 

egyhatodát képes volt bevonzani. Az utóbbi négy évben számos új szekcióval bővült az 

alapképzéses, mesteris és doktoris hallgatókat egyaránt érdekeltté tevő konferenciasorozat, 

amelynek a díjkiosztója – a korábbi gyakorlattól eltérően – nagyobb nyilvános eseménnyé 

alakult: itt egy elismert szakember és egy, a diákzsűri által kiválasztott, példaértékű előadást 

hallgathatott meg a közönség, a díjazásba pedig számos jelentős romániai kiadót sikerült 

bevonni. A magyar tagozaton a konferencia az ETDK keretei között zajlik. 

- a karon működő tudományos és művészeti műhelyeket elismerendő, sikeresen 

kezdeményeztem, hogy a kar önálló órarendi sávban adjon helyet ezeknek: mindez jelentősen 

növelte az aktívan működő tudományos és művészeti körök számát a karon 

- egy, a Mezőgazdasági Tudományegyetemmel (USAMV) kötött szerződés révén ingyenes 

tájépítészeti felmérés és terv készült a kar udvarának és kertjének felújítására. A terv életbe 

ültetését a kar pénzügyi források híján elodázta, de azt a kar új vezetőségének is 

rendelkezésére bocsátottam. 

- új vizuális identitás létrehozását koordináltam a kar és a kar magyar tagozata számára. Az 

utóbbi években ez következetesen visszaköszönt a kar és a magyar tagozat reklámanyagain, a 

kar többnyelvű honlapján stb. 

- a Codespring cég egyik vezető informatikusának támogatása révén koordináltam a kar 

levelezőrendszerének felújítását és modernizálását 

- kezdeményeztem, megterveztem és megszerveztem a kar új, többnyelvű, okostelefonokra és 

tabletekre is optimalizált honlapjának a felújítását, amely ebben a formájában korszerűen és 

rétegzetten mutatja a kar működését és összetettségét, beleértve a kar munkatársainak 

szakmai profilját és munkásságát  

- kezdeményeztem és kiviteleztem a kari érdemfizetések átvilágítását: új, konszenzuálisan 

elfogadott szabályzatot és szempontrendszert alakítottunk ki ezek odaítélésére 

- kezdeményeztem és lebonyolítottam a titkárság számítógépparkjának és szoftvereinek teljes 

felújítását 

- kezdeményeztem, illetve összehangoltam az épület B szárnyának felújítását, a román doktori 

iskola új székhelyének kialakítását, a titkárság munkatereinek a kibővítését, a kar alagsorának 

teljes felújítását, az egykori, használaton kívüli informatikai labor felújítását és átalakítását 

oktatási helyszínné (ez a mai Szabó T. Attila terem). Elértem, hogy a rektori jóváhagyja az A 

szárny és az épület tetőzetének felújítását: ezekre már létezik pénzügyi jóváhagyás, a 

munkálatok elkezdése az új kari vezetéstől függ. 

- kollégáimmal együtt kezdeményeztük a Sámuel Brassai and Hugo von Meltzl Memorial 

Lectures elnevezésű előadássorozatot, amely a karhoz kötődő egyik világszínvonalú 

kezdeményezést, az első nemzetközi komparatisztikai lap alapítását és alapítóit ünnepli, s 

amelynek első alkalmaira nemzetközi hírű tudósokat sikerült megnyernünk (Franco Moretti 
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professzort, a  Stanford Literary Lab alapítóját, illetve Delia Ungureanut, a Harvardi Egyetem 

tanárát). 

- új kari szocializációs terek kialakítását kezdeményeztem: ezek egy részét már használhatják a 

hallgatók, a többi szerződéskötés alatt áll és az új kari vezetéstől függ a kivitelezésük 

A kari magyar tagozat vezetőjeként: 

- újragondoltam a tagozat működését: az intézetvezetők segítségével átszerveztük a korábbi 

titkárságot és új tagozati titkárságot alakítottunk ki, amelynek egyik pillére a dékáni hivatalban 

a hallgatói ügyekkel foglalkozó ügyintézőnk, a másik pillére pedig a tagozat és intézetek 

kurrens ügyeivel foglalkozó munkatársunk, harmadik pillére pedig a Hungarológiai Doktori 

Iskola titkársága. Intézményvezetésem időszakában a tagozat elfogadta első hivatalos 

szervezeti és működési szabályzatát és a teljes adminisztratív ciklus időszaka alatt ehhez 

igazodva működött és ehhez viszonyítva szervezte mega a jelnlegi választásokat is 

zökkenőmentesen. 

- vezetésem alatt, a magyar intézetek vezetőivel és az egyetemi magyar tagozatot vezető 

rektorhelyettesekkel szoros együttműködésben közös tagozati személyzeti politikát 

alakítottunk ki, s ennek köszönhetően magas volt az előléptetések, illetve meghirdetett 

ideiglenes és végleges állások száma. Az integrált tagozati személyzeti politika a tagozathoz 

tartozó és a tagozatot közvetetten ellátó intézmények nem oktató munkatársaira is irányult: 

így sikerült bővíteni a titkársági állások számát és stabilizálni a Hungarológiai Könyvtár 

munkatársainak állását. 

- a Magyar Tanszékek Könyvtárát Hungarológiai Könyvtárrá alakítottuk a Lucian Blaga Központi 

Egyetemi Könyvtárral partnerségben és a szakkönyvtár munkatársaival, illetve az 

intézetvezetőkkel szoros együttműködésben folyamatos fejlesztéseket eszközöltünk a 

könyvtárban: a könyvtár olvasótermét kari keretből felújítottuk, támogatásból új, olvasóbarát 

világítást alakítottunk ki, a polcrendszert bővítettük, illetve több, komoly szakmai hagyatékot 

is sikerült a könyvtárba vonzanunk, a tanárképzősök számára kis gyerekkönyv-állományt 

alakítottunk ki szakmai munkájukhoz 

- a kari magyar tagozat történetében először sikerült a legmagasabb egyetemi kitüntetésre 

javasolnunk kollgáimmal együtt jeles magyar írót, illetve szakembert: Krasznahorkai Lászlót az 

egyetem díszdoktorává, az 1956-os forradalmat követően az egyetemről méltatlanul 

eltávolított és bebörtönzött Dávid Gyulát pedig tiszteletbeli professzorá avatta a kari román 

és német tagozat maximális támogatása mellett 

- a magyar tagozat intézetvezetőivel karöltve támogattam a tagozat vendégtanárainak (az 

irodalmár és a finn vendégtanár) munkáját, illetve a Magyar és Általános Nyelvészeti Intézettel 

együtt újabb vendégtanári állást sikerült létrehozni ebben az időszakban 

- intézményvezetői időszakomban a magyar és a finn állam, a magyarországi tudományos 

intézmények és az egyetemek, illetve a hungarológia számos fontos intézményével sikerült 

partneri kapcsolatot kialakítani a tagozat számára 

- aktívan próbáltam hozzájárulni a hallgatói képviselet újraszervezéséhez, amelynek 

eredményeként rendkívül aktív magyar hallgatói képviselet alakult ki (ennek vezetője egy ideig 

a kari diákkancellár szerepét is betöltötte). Örömömre a hallgatói érdekképviselet 

újraszerveződése nyomán számos öntevékeny hallgatói kör létrejöttének is tanúi lehettünk. 

- a német tagozattal összhangban érvényesítettünk az egyetem belső többnyelvűségéhez 

kapcsolódó számos elvet: a tagozaton belüli dokumentáció anyanyelvűsítését a lehető legtöbb 

esetben (beleértve a hallgatók szakmai gyakorlatához kapcsolódó iratcsomót), többnyelvű, a 

magyar tagozatot egyenrangú félként bemutató kari honlapot alakítottunk ki, erdélyi magyar 
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és német tudósokról neveztünk el új termeket a karon (Gyimesi Éváról, Szabó T. Attiláról, Hugo 

von Meltzl-ről / Meltzl Hugóról), magyar felirattal láttunk el számos termet. 

- kezdeményezésemre és több kolléga, illetve hallgató segítségével átfogó kiadványt 

készítettünk, amely (elsősorban az elsőéves magyar anyanyelvű bölcsészhallgatók számára) 

eligazításként szolgál a legtöbb felmerülő hallgatói ügyben. A kiadványt minden egyetemi év 

elején frissítjük és mintaként szolgált több más magyar intézet számára az utóbbi időszakban 

(http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/data/hallgatoknak/golyafuzet2019_honlapra.pdf)  

- a magyar tagozaton számos tudományos, tudomány- vagy intézménynépszerűsítő 

rendezvényt kezdeményeztem, szerveztem, társszerveztem, támogattam a Kolozsvári Magyar 

Napok alatt szervezett bölcsészkari rendezvényektől a 15. Finnugor Írókongresszusig 

- az Iskola Alapítvány, az Arcanum Kft. és a Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár szakmai 

partnereként a tagozat egy rendkívül komoly sajtótörténeti anyag (hozzávetőleg 400 ezer 

oldal) digitalizálását segítette elő, s e program nyomán, a Hungarológiai Könyvtár 

könyvtárosainak, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának hathatós segítségével 

nemrégiben könyvtárunk is EISZ-ponttá vált, ahol szabadon elérhetők az Arcanum ADT és a 

Szaktárs adatbázisok.  

- a Román Tudományos Akadémiával partnerségben a kar és a tagozat a Nyelv- és 

Irodalomtudományi Közlemények című folyóirat szakmai partnerévé vált, amely számára új 

szakmai honlapot készíttettünk. Kezdeményeztem és a kollégákkal együtt kiviteleztem a 

tagozat nemzetközi folyóiratának, a Hungarian Studies Yearbooknak a megjelentetését, 

amelyet a neves de Gruyter Kiadó Sciendo nevű nemzetközi adatbázisában helyeztünk el az 

MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának támogatásával. 

 

Mindezek a kezdeményezések a tudományos ügyekért, minőségbiztosításért és magyar, illetve német 

tagozatért felelős dékánhelyettességel járó rutinfeladatokat egészítették ki. Az utóbbiak legtöbbje 

ismerős az egyetemi adminisztratív ügyekben jártas kollégák számára: a különféle tudományos 

felmérések, kari beszámolók, operatív tervek, kollégák közti értékelések, tanárok hallgatók általi  

értékelésének mérlegelése, akkreditációk bonyolítása (ebben az adminisztratív ciklusban került sort a 

legtöbbre, s ebből számos alkalommal én képviseltem a dékáni hivatalt), hallgatói tudományos 

ösztöndíjasok válogatása és minősítése, számos belső szabályzat kidolgozása, az ún. kurrikuláris 

projektek koordinálása stb. Ehhez járult a magyar tagozat napi szintű működtetése, a kurrens ügyek 

megoldása. 

Külön öröm számomra az, hogy abban az időszakban, amelyben én voltam a kar tudományos ügyekért 

felelős vezetője, komoly anyagi források voltak felszabadíthatók a tudományos kutatás támogatására, 

illetve számos tényezőnek – részben a rektori új tudományos stratégiájának is – köszönhetően a 

színvonalas kutatás támogatásának megszervezése az egyetem egyik fontos céljává vált. Személyesen 

is örömmel tölt el, hogy karunk ebben az időszakban – az egyetem egészét néhol messze megelőzve – 

számos nemzetközi rangsorban élhelyen végzett: például a neves QS rangsorban 2017-ben a 201-250 

helyig jutott, 2019-ben a 359-ik helyen volt, 2020-ban pedig a 401-500 hely között található több 

tízezer ismert kar és képzés között. Ugyanebben az időszakban több kari folyóiratot is sikerült a 

WoS/ISI Emerging Sources elnevezésű adatbázisában akkreditálni, s számos, a nemzeti és nemzetközi 

tudományosságban is komoly visszhangot kiváltó kiadványt jegyeztek a kar munkatársai, nem is 

beszélve arról részletesen, hogy hány fontos szakmai rendezvény házigazdája volt a BTK. 

Érthető tehát, hogy miért töltött el számos esetben elégedettséggel, hogy egy ilyen időszakban 

szolgálhattam a kar közösségét a jelentősen kiterjesztett tudományos dékánhelyettesi tisztségben. Az 

is belátható könnyen, hogy miért gondolom úgy, hogy az eredményeim sem a saját munkából és 

http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/data/hallgatoknak/golyafuzet2019_honlapra.pdf
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erényeimből fakadnak és hálás vagyok a dékáni hivatal teljes közösségének, számos munkatársamnak, 

a BTK szakmai és hallgatói közösségének az áldozatos és remek munkájáért – természetesen azért is, 

hogy megbíztak bennem, támogattak, elfogadtak és a munkámban segítettek vagy időben 

figyelmeztettek arra, ha hibákat követtem el. A kar egész munkaközösségének további sikeres munkát, 

jó eredményeket kívánok! 

 

Kolozsvár, 2020. április 16. 

        

      dr. T. Szabó Levente egyetemi docens 

   a BTK és a magyar tagozat leköszönő dékánhelyettese / tagozatvezetője 


