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QualiNews
Noutăți
Prin Hotărârea nr. 28/15.02.2021 a
Senatului UBB, a fost desemnată comisia
pentru revizuirea Cartei Universității BabeșBolyai.
Comisia Europeană a lansat Planul de
Acțiune pentru Educație Digitală 2021 –
2027 prin care își propune resetarea
educației și formării (inclusiv a
învățământului superior) pentru era digitală.

Competitivitate

UBB este inclusă în cea mai recentă analiză
StatNano (entitate globală ce activează în
domeniul nanoștiințelor/nanotehnologiilor)
împreună cu încă alte 3 instituții din România.
UBB ocupă prima poziție la nivel național
pentru trei din cei patru indicatori utilizați de
StatNano: citări (498 la nivel global); indicele
Hirsch (335 la nivel global); numărul mediu de
citări/publicație (374 la nivel global). Pentru
număr de articole publicate, UBB se află pe
locul trei în țară și 537 la nivel global.

Biblioteca digitală
Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• EUA – Universities without walls – A
vision for 2030
• Gaebel, M., Zhang, T., Stoeber, H. &
Morrisroe, A. (2021). Digitally enhanced
learning and teaching in European higher
education institutions. European
University Association absl.
• EUA: Perspectives on the new European
Research Area from the university sector

Activități
A fost elaborat raportul privind evaluarea
activității profesionale a cadrelor didactice și
cercetătorilor de către conducere pentru
perioada 2017-2019. O sinteză a rezultatelor
poate fi accesată aici.
Raportul privind activitatea de asigurare a
calității în UBB, pentru anul 2020 este în curs de
elaborare.
Chestionarul privind evaluarea satisfacției
studenților față de serviciile
oferite de UBB (predare-învățare, baza materială,
facilități și servicii) este în curs de revizuire.

În curând
În partea a doua a lunii, va fi elaborat raportul
privind evaluarea, de către studenți, a activității
de predare.
De asemenea, va fi actualizată
prezentarea UBB pentru dosarele de acreditare
a programelor de studii.

Evenimente
Centrul Qualitas vă recomandă să participați
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• EURACTIV - EUA Online Conference:
Knowledge, science, democracy: what is the
role of evidence in policy and society? – 12
martie 2021
• Apelul ARACIS pentru evaluatori
internaționali – 31 martie 2021
• Conferința The Future of Education, 1 – 2 Iulie
2021, Deadline pentru abstracte: 10 martie

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.

