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În ediția 2021 a clasamentului Round University Ranking, UBB se situează pe primul loc din țară –
din cele 9 universități românești incluse în clasament -, în timp ce, la nivel global, ocupă locul 595.
Este de remarcat poziția excelentă deținută de UBB în clasamentul intitulat International Diversity
Ranking.
În ediția 2021-2022 a clasamentului universitar CWUR, UBB se află pe primul loc din țară, din totalul
celor 10 universități românești incluse în clasament, în timp ce, la nivel global, ocupă locul 871.
Conform clasamentului internațional URAP 2021-2022 University World Ranking, UBB ocupă locul
945 la nivel global. La nivel național, UBB se află pe locul al doilea după Universitatea de Medicină
și Farmacie „Carol Davilă” din București. În total, în ediția din acest an au fost incluse 18 universități
din România. La nivel național, UBB a obținut cel mai mare scor pentru indicatorii privind numărul
de articole științifice publicate și colaborarea internațională.

Noutăți

Activități

Prin decizia nr. 16885/20.12.2021,
Consiliul de Administrație al UBB
a aprobat calendarul evaluării de
către
conducere
a
cadrelor
didactice și cercetătorilor științifici.

UBB participă la proiectul derulat de UEFISCDI în parteneriat
cu Ministerul Educației, intitulat „Calitate în învățământul
superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea
învățământului românesc”. Proiectul este cofinanțat de Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman
(POCU).

Prin decizia nr. 82/04.01.2022,
Consiliul de Administrație al UBB
a aprobat procedura de analiză de
similitudini a tezelor de doctorat.
Prin decizia nr. 25/03.01.2022,
Consiliul de Administrație al UBB
a stabilit taxa de participare la
activitățile didactice a unor
persoane care nu dețin calitatea de
student.
Ceremonia
de
decernare
a
premiilor de excelență a avut loc
în data de 31 ianuarie 2022, în
semn de recunoaștere a excelenței
membrilor
comunității
UBB.
Înregistrarea
ceremoniei
de
premiere este disponibilă online
aici.

Evaluarea de către conducere a cadrelor didactice și
cercetătorilor științifici este în curs de desfășurare, conform
următorului calendar:
• 10 ianuarie 2022 – Completarea bazei de date
Managementul Activității Academice și Științifice
• 21 ianuarie 2022 – Depunerea autoevaluării de către cadre
didactice și cercetători științifici
• 11 februarie 2022 – Evaluarea cadrelor didactice și
cercetătorilor de către conducerea unității academice
(departament, centru, institut, etc.)
• 21 februarie 2022 – Avizarea evaluării de către decan /
președinte CS-UBB
• 28 februarie 2022 – Comunicarea rezultatelor evaluării
către cadre didactice și cercetători
• 3 martie, 2022 – Finalizarea rezultatelor după eventualele
contestații
• 13 martie, 2022 – Transmiterea rezultatelor finale către
Centrul Qualitas

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” oferă, timp de o lună, acces gratuit la platforma
PressReader.com. PressReader.com oferă cititorilor săi o colecție de 7.000 de ziare și reviste,
publicate în 60 de limbi, din 120 de țări, inclusiv publicații prestigioase precum The
Washington Post, The Guardian, The Daily Mail și multe altele. Cititorii cu legitimație la BCU
pot accesa platforma timp de o lună printr-un trial gratuit din biblioteca centrală accesând acest
link, sau de la distanță folosind acest link.

Evenimente
Qualitas Centre vă recomandă să participați la următoarele evenimente online:
• Cea de-a 31-a Conferință Anuală EURASHE, intitulată „Next Generation PHE: Skill, Relevance, Inclusion,
Digitalisation, Innovation” – 23-24 mai 2022, termenul limită pentru aplicare fiind 31 ianuarie 2022
•
•

2022 European Learning & Teaching Forum, un eveniment EUA centrat pe evoluția învățării și predării la
universitățile europene – 17 – 18 februarie 2022, termen limită pentru înregistrare 2 februarie 2022
A 4-a Conferință internațională Privind Noile Abordări În Educație – 4 – 6 februarie 2022

•

Al treilea seminar al Programului de Leadership ENQUA 2021-22, găzduit de Quality and Qualifications
Ireland (QQI) – 2 – 4 martie 2022
EURASHE Quality Assurance Community of Practice Conference – 11 martie 2022

•

Ediția din 2022 a Summitului Fundației Carnegie Pentru Îmbunătățirea Educației – 27 – 29 martie 2022

•

Bibliotecă digitală
Qualitas Centre vă recomandă următoarele publicații:
• Chris Millward – Regulating fair access to higher education in England, 2006 – 2021, document de lucru
publicat de Centre for Global Higher Education
•
•

University World News – Study Abroad is back, but has it changed post-COVID?
University World News – How to increase the societal impact of your research?

•

Times Higher Education – Has the pandemic redirected international student flows forever?

Vă anunțăm publicarea numărului 2/2021 al revistei Journal of Research in Higher Education, dedicat
istoriei universității noastre în perioada interbelică. Numărul complet poate fi accesat aici.

Stimați colegi,
dacă dețineți / organizați / creați / participați la: tutorial / demonstrații / instrumente privind predarea
online, pe care credeți că ar fi util să le împărtășiți comunității UBB, vă invităm să ne trimiteți un link
către acestea, spre a le anunța în numărul următor al Qualinews.

Centrul Qualitas stă la dispoziția colegilor din UBB cu informații privind asigurarea calității, ierarhizările
internaționale și inserția absolvenților pe piața muncii. Ne puteți contacta la adresa qualitas@ubbcluj.ro
sau la interioare: 7021 și 7022, zilnic, între orele 8.00 și 16.00.
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