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Competitivitate

UBB a semnat din nou Magna Charta
Universitatum și, prin Prof. Daniel David,
rectorul UBB, a asumat și contribuit la
Declarația GUILD.

UBB este singura universitate din țară inclusă
în prestigiosul clasament Shanghai
(Academic Ranking of Word
Universities/ARWU), dat publicității pe 15
august 2021, ocupând poziția 800-900 la
nivel internațional.

A apărut nr 1/2021 a Journal for Research in
Higher Education, cu o secțiune dedicată
modului în care universitățile au reacționat
în confruntarea cu pandemia generată de
COVID-19.
Prin HS 93 / 29.07.2021 UBB a stabilit
condițiile de desfășurare în siguranță a
activităților didactice în anul universitar
2021-2022.
Prin HCA 8307 / 19.07.2021 au fost
adoptate măsurile operaționale pentru
întărirea și dezvoltarea programelor postdoc la UBB.

Biblioteca digitală
Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• OECD: The state of higher education One
year in to the COVID-19 pandemic
• EUA: Institutional Evaluation
Programme: An analysis of topics
addressed by recommendations in the
reports of the Institutional Evaluation
Programme

În ediția publicată în luna iulie 2021 a
ierarhizării Webometrics, UBB se situează pe
locul 1 la nivel național, din 99 de instituții
românești incluse și pe locul 848 la nivel global.

Evenimente
Centrul Qualitas vă recomandă să participați la
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• S-a deschis Call for contributions for the
2021 European Quality Assurance Forum –
18-19 noiembrie 2021
• XII International Russian Higher Education
Conference Universities in Search of
Quality: External Assessments, Internal
Goals, Research and Educational Outcomes ,
offline și online, 14 – 16 octombrie 2021
• Research on higher education research: a
bibliography & Higher education research
literature
• From the Ivory Tower to the Real World, 30
septembrie 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.

