Nr. 10 / Iunie 2021

QualiNews
Noutăți
În perioada mai-iunie 2021, UBB a participat
la realizarea proiectului:
“Îmbunătățirea politicilor publice în
învățământul superior și creșterea calității
reglementărilor prin actualizarea
standardelor de calitate - QAFIN”
Proiect selectat în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul
Social European, Axa prioritară 1:
Administrație publică și sistem judiciar
eficiente

Biblioteca digitală

Competitivitate
În ediția 2021 a ierarhizării Times Higher
Education World University Rankings UBB a
fost inclusă pe poziția 1001+.
Ierarhizarea include 13 universități din
România, din care Academia de Studii
Economice pe poziția 601-800, UMF Cluj pe
poziția 801-1000, iar restul universităților pe
poziția 1000+.
În ediția 2022 a ierarhizării QS World University
Rankings UBB a fost inclusă pe poziția 10011200, alături de Universitatea de Vest din
Timișoara și Universitatea din București. Alte
opt universități românești sunt incluse în
această ierarhizare pe poziția 1201+.

Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• Higher Education and the Culture War
• The Hopeless University: Intellectual
Work at the end of The End of History
• Women in higher education: A brief
report on stress during COVID-19
• The aesthetics of hierarchy
• The impact of COVID-19 on higher
education: a review of emerging
evidence
• Romanian Universities’ Rankings Forum:
Harness the power of your research for
global visibility
• Profilul de cercetare al UBB elaborat de
Elsevier
• Cele mai importante înregistrări de la
Conferința Going Global 2021 a British
Council

Evenimente
Centrul Qualitas vă recomandă să participați la
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• North West Higher Education Research –
evenimente online pe tot parcursul verii
• Conferința anuală a SRHE: (Re)connecting,
(Re)building: Higher Education in
Transformative Times, 6-10 decembrie 2021,
termen limită pentru propuneri: 9 iulie 2021
• Ediția 2021 a Université d’Été en Sorbonne
• Oxford Education Research Symposium va
avea loc între 5 și 7 august online, termen
limită pentru abstracte 21 iulie
• 2021 European Quality Assurance Forum,
EQAF, va avea loc în noiembrie, intitulat
Building Trust and Enhancement: From
Information to Evidence, organizată de EUA,
ENQA, ESU și EURASHE.

Stimați colegi,
Vă invităm să accesați cel mai recent Call for Papers lansat pentru o ediție specială a
Journal of Research in Higher Education dedicată răspunsului instituțional la pandemia
Covid-19 aici.
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.

