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Activități

Prin Hotărârea nr. 7/18.01.2021 a Senatului
UBB, a fost aprobată semnarea contractului
prin care va fi înființat centrul academic UBB
– EON – XR Centre for Higher Education.

A fost finalizat raportul privind evaluarea
colegială pentru anul academic 2019 – 2020.
Acesta poate fi consultat aici.

De asemenea, prin Hotărârea nr
376/13.01.2021 a Consiliului de
Administrație al UBB a fost aprobat Ghidul
privind asigurarea protecției datelor cu
caracter personal în timpul desfășurării
examenelor prin intermediul tehnologiei și
al internetului la UBB.

Competitivitate
În ediția 2020 - 2021 a URAP, UBB se clasează
pe locul 902 la nivel global, fiind cea mai bine
clasată din cele 20 de universități românești
incluse în ierarhizare.

Biblioteca digitală
Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• Studies in Higher Education, Volume 46,
Issue 1 (2021), The impact of a pandemic
- a global perspective
• THE: New ‘quality’ metrics proposed in
UK, connected to student employability
• University World News: Predictions for
Higher Education Worldwide for 2021
• EUA: Perspectives on the new European
Research Area from the university sector

În această lună va fi actualizată componența
CEAC la nivelul facultăților.
A demarat activitatea de compatibilizare a
planurilor individuale de carieră cu dimensiunile
raportate în platforma Managementul
activității academice/științifice.

În curând
În partea a doua a lunii, va avea loc evaluarea
programului de asigurare a calității pentru anul
2020 și elaborarea celui pentru anul 2021, atât
la nivel instituțional, cât și la nivelul facultăților.

Evenimente
Centrul Qualitas vă recomandă să participați
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• University World News – How can universities
improve their social impact?, 27 ianuarie
2021, 4 PM
• EUA Call for participation in the 2021
Learning & Teaching Thematic Peer Groups –
DL: 29 ianuarie 2021
• Defend & Publish – Managing large
manuscripts projects – various dates in
January 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.

