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Competitivitate

În ediția 2021 a clasamentului UI GreenMetric, Universitatea Babeș –Bolyai a obținut 6775 de
puncte, astfel situându-se pe locul 287 la nivel global (față de poziția 349 obținută în ediția
precedentă ) ș i pe locul 2 la nivel național. Ediția din acest an a inclus un numă r de 956 de
universită ți la nivel global, în timp ce România a fost reprezentată de 11 universită ți.
Potrivit ediției 2022 a clasamentului universitar regional QS Emerging Europe and Central Asia,
Universitatea Babeș –Bolyai este singura universitate românească prezentă în top 50, ocupând locul
43 dintr-un total de 450 universită ți incluse în clasament. Astfel, UBB se situează în primele 9,5%
dintre universită țile prezente în clasamentul universitar QS EECA 2022.

Noutăți

Activități

Prin Hotă rârea nr. 15978/02.12.2021, Consiliul de
Administrație
al
UBB
a
aprobat
formatul examenelor pentru sesiunea 2021/2022.
Decizia a fost aprobată de Senatul UBB în ș edința
din 13 decembrie 2021.

În perioada 6 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 se
desfă ș oară ,
prin
intermediul
platformei
AcademicInfo, evaluarea performanței didactice a
personalului academic ș i de cercetare al UBB de
că tre studenți.

Prin Hotă rârea nr. 16129/06.12.2021, Consiliul de
Administrație al UBB a aprobat modificarea
Procedurii operaționale de evaluare a activită ților
profesionale a cadrelor didactice ș i cercetă torilor
de că tre conducere. Modifică rile au fost aprobate
de Senatul UBB în ș edința din 13 decembrie
2021.
Prin Hotă rârea nr. 16563/13.12.2021, Consiliul de
Administrație al UBB a aprobat calendarul de
depunere a rapoartelor pentru granturile „seed” ș i a
planului individual de buget pentru anul universitar
2021-2022.

În această perioadă s-a desfă ș urat procesul de
raportare pentru granturile „seed”. Ca parte a
programului, UBB oferă un grant personalului
academic ș i de cercetare care poate fi valorificat
pentru dezvoltare personală , din Fondurile de
Dezvoltare 2021.

În curând
În decembrie, am demarat o nouă etapă de
colectare a datelor pentru ediția 2023 a
clasamentelor universitare QS. Rezultatele vor fi
publicate în anul care urmează .

Centrul Qualitas urează tuturor colegilor și colaboratorilor
sărbători binecuvântate și un An Nou fericit, plin cu să nă tate ș i
belș ug în toate.
Evenimente
Centrul Qualitas recomandă următoarele evenimente online:
• Seminarul CGHE intitulat: ‘Retreat or Resolution? Tackling the Crisis of Mass Higher Education’ - 13
ianuarie, 2022.
• Cea de-a 31-a conferință anuală EURASHE: ‘Next Generation PHE: Skill relevance, Inclusion,
Digitalisation, Innovation’ va avea loc în 23-24 mai, 2022, termenul limită pentru depunerea
contribuțiilor fiind 15 ianuarie 2021.
•
•

Conferință EUA intitulată ‘The European Strategy for Universities and system-level reforms: Quo vadis?’ 27 ianuarie, 2022, termenul limită pentru înregistrare fiind 18 ianuarie, 2022.
Grup Focus Online organizat de către Consiliul EUA pentru Educație Doctorală intitulat: Doctoral
education in Europe: Where are we heading - 20 ianuarie, 2022, termenul limită pentru aplicare fiind 23
decembrie, 2021.

Bibliotecă Digitală
Centrul Qualitas recomandă urmă toarele publicații:
•
•
•
•
•

EUA - Innovation ecosystems for a sustainable Europe: How to enhance the contribution of universities
Ediție specială a European Journal of Education intitulată : Perspectives on school inequalities through the
lens of the COVID-19 pandemic
EUROSTUDENT VII Thematic Review – What determines students’ social integration in higher education?
Publicație EQUAF – Mapping impact through quality assurance: Towards a more investigative QA
paradigm
University World News – Developing inclusivity via digitalised international HE

Stimați Colegi,
dacă dețineți / organizați / creați / participați la: tutoriale / 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 următorul număr al Qualinews.

Centrul Qualitas stă 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 interioare: 7021 și 7022, zilnic, între orele 8.00 și 16.00.
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