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

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

Potrivit ediției recent publicate a ierarhizării globale QS World University Rankings by Subject,
UBB se numără printre primele 500 de instituții de învățământ superior la nivel mondial în 3
domenii academice. Astfel, în domeniul Artelor și Științelor Umaniste, universitatea se clasează în
intervalul 401-500 la nivel mondial și pe locul 1 în țară (împreună cu Universitatea din București),
în domeniul Științe ale naturii, UBB se plasează în intervalul 451-500 la nivel mondial și pe
locul 1 în țară (împreună cu UB), iar în domeniul Științelor sociale și management, UBB este prima
și singura universitate din România inclusă în clasament, în timp ce, la nivel mondial este clasat se
încadrează în intervalul 401-501.

Conform aceluiași clasament, UBB este una dintre universitățile de top ale lumii la 10 specializări
(din cele 51 analizate și incluse în clasament). Dintre acestea, UBB se află pe primul loc din țară
la 6 specializări, în timp ce la restul de 4 se află pe poziția 2 la nivel național. Lista completă a
specializărilor și poziționarea UBB la nivel global și național sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Competitivitate

Evenimente

Centrul Qualitas recomandă următoarele evenimente:

• Cel de-al patrulea webinar al seriei CGHE privind economia critică a învățământului superior intitulat
„Agency, purposeful work, and economic change: reconceptualising the relationship between HE and
the economy” – 12 aprilie 2022

• Conferința anuală EUA din 2022, intitulată „Valori universitare: ce, de ce și cum?”– 28–29 aprilie 2022

• Conferința anuală CGHE 2022, intitulată „Higher Education knowledge in a plural world” – 24–25 mai
2022

• A 15-a conferință anuală de idei de învățare, intitulată „Innovations in Learning and Technology for the
Workplace and Higher Education” – 15–17 iunie 2022

Biblioteca digitală

Centrul Qualitas recomandă următoarele publicații:
• Curaj, Adrian, Jamil Salmi, Cezar Mihai Hâj (Eds.) – Higher Education in Romania. Overcoming

Challenges and Embracing Opportunities

• EUA – EU strategy points way to universities without borders

• EUA – A university vision for the European Green Deal

• EENQA – Guidelines for Distance Evaluation

• University World News – Tackle gender dynamics to achieve equality in HE

S-a desfășurat ancheta privind satisfacția studenților
față de serviciile oferite de UBB. Invitațiile pentru
completarea chestionarului au fost trimise către toți
studenții prin email. Termenul limită pentru
completarea chestionarelor a fost 14 aprilie.

Procesul de evaluarea cadrelor didactice și a
cercetătorilor de către conducere a fost finalizat la
nivelul facultăților și al unităților academice.
Urmează să fie elaborat și raportul instituțional
privind rezultatele evaluărilor.

Manualul Calității a fost profund revizuit și
actualizat. Noua versiune va fi publicată pe site-ul
web al Centrului Qualitas în curând.

Un nou proces de colectare a datelor a fost finalizat
pentru participarea UBB în clasamentele
internaționale Times Higher Education și Clarivate.
Rezultatele vor fi publicate în cursul anului curent.

Domeniu / Specializare Poziția globală Poziția națională

Limbi moderne 251-300 1=

Informatică și sisteme informaționale 451-500 1=

Inginerie chimică 301-350 1

Agricultură și Silvicultură 351-400 2

Medicină 601-650 2

Psihologie 251-300 1

Chimie 601-630 2

Matematică 301-350 1

Business și management 351-400 1

Economie și econometrie 451-500 2

Prin decizia nr. 3539/04.04.2022, Consiliul de
Administrație al UBB a aprobat planurile de
învățământ pentru anul universitar 2022/2023.
Decizia a fost validată și în Senat.

Prin decizia nr. 3543/04.04.2022, Consiliul de
Administrație al UBB a aprobat versiunea
modificată și completată a metodologiei de
ocupare prin concurs a posturilor didactice și de
cercetare.

UBB va beneficia de o investiție de 35 milioane
de euro printr-un credit pentru dezvoltare
acordat de Banca Europeană de Investiții (BEI).
Investiția va viza transformarea și îmbunătățirea
unităților academice și a celor dedicate
studenților, în același timp contribuind la
creșterea eficienței energetice.

Raportul Rectorului privind starea UBB pe anul
2021 a fost publicat si este disponibil aici.

Se apropie perioada de evaluare a calității activităților didactice de către studenții UBB. Centrul 
Qualitas invită toți studenții să completeze chestionarele anonime disponibile pe platforma 

AcademicInfo, sau prin intermediul aplicației UBBApp, disponibil pe platformele mobile iOS și 
Android. Chestionarele pot fi completate în perioadele:

Învățământ cu frecvență: 9 mai – 29 mai 2022 Învățământ la distanță și IFR: 23 mai – 5 iunie 2022

Ani terminali: 18 aprilie – 15 mai 2022 Ani terminali: 9  mai – 22 mai 2022

Notă: „=” arată că pe poziția respectivă se pot afla mai multe universități. 
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