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Activități

Prin Hotărârea nr. 17642/07.12.2020 a
Consiliului de Administrație a UBB au fost
aprobate măsuri suplimentare privind
implementarea proiectului Ubb Goes Green.

În luna decembrie a demarat colectarea
indicatorilor specifici adoptați la nivelul fiecărei
facultăți în cadrul planului de carieră academică,
cu scopul de a elabora o sinteză la nivel
instituțional cu toți indicatorii specifici inserați de
facultăți ce diferă de forma propusă inițial la
nivelul UBB.

De asemenea, prin Hotărârea nr
17751/09.12.2020a Consiliului de
Administrație al UBB a fost aprobată
definiția grantului de cercetare la
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În perioada 7 decembrie 2020 - 17 ianuarie 2021,
prin intermediul platformei AcademicInfo, se
desfășoară evaluarea, de către studenți, a
activității de predare desfășurată de cadrele
didactice și cercetătorii UBB pentru semestrul I al
anului universitar 2020/2021.

Raportul privind procesul de evaluare
colegială aferent anului universitar 2019 –
2020 poate fi consultat aici.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Centrul Qualitas urează tuturor
colegilor și colaboratorilor multă sănătate , spor în toate, noroc, bucurii
și un An Nou 2021 mult mai bun decât cel care se încheie acum..LA MULTI
ANI!
Competitivitate
În ediția 2020 a ierarhizării GreenMetric,
UBB a obținut un total de 5875 de puncte
(față de 5350 în anul anterior), rezultat care
o poziționează pe locul 349 la nivel global
(dintr-un total de 912 universități
participante) și locul 2 la nivel național (din
8 universități participante, cea mai bine
plasată universitate românească situânduse pe poziția 285).

În ediția 2021 a ierarhizării regionale QS
Eastern Europe and Central Asia, UBB s-a
clasat pe locul 40, la fel ca și în ediția
anterioară. Astfel, UBB se situează printre
primele 10% dintre universitățile incluse în
această ierarhizare.
Remarcăm scorul extrem de bun (95,2% din
numărul maxim de puncte) obținut pentru
indicatorul ”Rețele de cercetare
internaționale”.

UBB este inclusă și în ediția 2020 a ierarhizării EngiRank, ce include instituțiile de învățământ
superior cu un profil puternic de ”Inginerie și tehnologie” din 13 țări europene: Bulgaria,
Croația, Cipru, Cehia, Estonia,, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România,
Slovacia, Slovenia și Ungaria.
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Biblioteca digitală

Evenimente

Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• Co-operative Higher Education and the PostPandemic University

Centrul Qualitas vă recomandă să participați
următoarele evenimente care vor avea loc
online:

• Internal institutional academic quality
assurance matters
• European Higher Education Area enters its
second decade
• The European Higher Education Area in
2020: Bologna Process Implementation
Report
• Community engagement in higher education:
trends, practices and policies
• Being a Learner during the Pandemic

• Times Higher Education Innovation & Impact
Summit: Cultivating resilience, changing the
world – 20 – 22 aprilie 2021
• EUA Call for participation in the 2021 Learning
& Teaching Thematic Peer Groups – DL: 29
ianuarie 2021
• Thinking with theory & doing theory in higher
education research - 15 ianuarie 2021
• What are the “classics” of higher education
research? - 19 februarie 2021

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.

