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Activități

CA al UBB a avizat Strategia Cercetării
Devoltării Inovării (CDI) la UBB pentru
perioada 2021-2024 prin HCA
3965/26.04.2021.

În perioada 14 – 20 aprilie, la UBB a avut
loc vizita Comisiei ARACIS, în vederea
evaluării și reacreditării instituționale.

CA al UBB a aprobat Procedura de
transmitere de informații prelucrate către
terți și interni de către Centrul Qualitas prin
HCA 3687/19.04.2021. Procedura poate fi
accesată pe site-ul Qualitas, aici.

Competitivitate
În ediția 2021 a ierarhizării Times Higher
Education Impact (ce include 1115
universități din 94 de țări/regiuni) la nivel
global, UBB s-a clasat pe locul 401-600, cu
un scor general de 62.3 puncte, din
maximum 100 posibile.
Din punctul de vedere al Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă individuale (SDGs), UBB
s-a clasat pe poziția 101 – 200 în privința
Calității Educației (SDG 4), a Egalității de Gen
(SDG 5) și a Acțiunilor privind Schimbările
Climatice (SDG 13).
La nivel național, UBB ocupă a doua poziție
(în urma Universității București), împreună
cu Academia de Studii Economice și
Universitatea Politehnică din București.

Biblioteca digitală
Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• University World News: Universities
‘essential’ to climate action, says UN
chief
• EUA – Internal Quality Assurance in
Times of Covid-19
• ECHER: Research on higher education
research: a bibliography
• Times Higher Education: The week in
higher education – 29 April 2021: The
good, the bad and the offbeat: the
academy through the lens of the world’s
media

A fost elaborat raportul privind dinamica
numărului de studenți (abandonul studiilor)
și a fost înaintat CA al UBB.
Este deschis accesul la platforma
AcademicInfo pentru realizarea evaluării
activității de predare de către studenții
aflați în ultimul an de studii la învățământ
cu frecvență, care se desfășoară în perioada
26.04 – 16.05.2021. Accesul pentru toți
studenții va fi permis în perioada 26.04 –
06.06.2021.
Prin participarea UBB la proiectul QAFIN, a
fost transmis studenților un chestionar de
satisfacție, ale cărui date vor fi colectate și
prelucrate în cadrul proiectului respectiv.

Evenimente
Centrul Qualitas vă recomandă să participați la
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• Conferința THE: New Horizons for European
Higher Education – 26-27 Mai 2021
• SRHE: Conferința anuală (Annual Research
Conference 2021) – 6 decembrie 2021
• UNESCO: World Higher Education Conference
2021, 7 – 9 Octombrie 2021
• 7th International Conference on Higher
Education Advances (HEAd’21), 22 – 23 Iunie,
2021
• Webinarii gratuite dedicate procesului de
scriere academică și publicare, aprilie – mai
2021

Stimați colegi,
Vă invităm să accesați cel mai recent Call for Papers lansat pentru o ediție specială a
Journal of Research in Higher Education dedicată răspunsului instituțional la pandemia
Covid-19 aici.
Stimați colegi,
Dacă aveți / organizați /creați / participați la tutoriale / demonstrații / instrumente privind
predarea online, pe care considerați că ar fi util să le împărtășiți comunității UBB, vă
invitam să ne trimiteți un link către acestea, spre a le anunța în următorul număr al
Qualinews.
Centrul QUALITAS este la dispoziția colegilor din Universitate 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
ȋntre orele 8 și 16.

