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Noutăți
Senatul UBB a aprobat planurile de
învățământ valabile începând cu anul
universitar 2021 - 2022 prin Hotărârea nr
56/17.05.2021.
CA al UBB a aprobat Procedura de
petiționare graduală la nivelul UBB prin
Hotărârea nr 3975/26.04.2021.

Competitivitate
UBB este cea mai reprezentativă universitate
românească pe baza Indicatorilor Esențiali de
Știință (ESI – Esential Science Indicators) din
sistemul Web of Science (WoS), evaluați în
ultimul deceniu (1.01.2011 – 28.02.2021),
actualizați în 13 mai 2021.
La nivel general, UBB este prima universitate
din țară, aflându-se între primele 1%
instituții ale lumii care au contribuții
esențiale la știință (1454 în analiza generală
a instituțiilor care prin citările primite se află
între primele 1%).
UBB se regăsește în 9 dintre cele 12 domenii
în care se află vreo instituție din România:
Psihologie, Inginerie, Mediu/Ecologie,
Geoștiințe, Matematică, Științe Sociale,
Știința Plantelor și a Animalelor, Chimie și
Fizică.

Biblioteca digitală
Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• Socially Responsible Higher Education.
International Perspectives on Knowledge
Democracy – Open Access
• Centre for Global Higher Education –
Transforming University Teaching
• University World News: Go compare –
The emerging threat to higher education
• Pioneering European Universities
Initiative to move forward

Activități
În perioada 26 aprilie – 16 mai 2021 a fost
deschis accesul pe platforma AcademicInfo
pentru studenții din ultimul an de studii,
învățământ cu frecvență, pentru ca aceștia
să evalueze activitatea de predare.
Studenții din alți ani de studiu pot accesa
evaluarea până în
6 iunie 2021.
A fost elaborat raportul privind evaluarea
activității de predare de către studenții UBB
aferent semestrului I 2020-2021.
A fost finalizată compatibilizarea
indicatorilor utilizați în evaluarea Planului
individual de carieră academică cu cei deja
existenți în platforma Managementul
activității academice / științifice.
Este în curs de elaborare raportul privind
opțiunea candidaților de a studia la UBB
(De ce alegem UBB?) pentru anul 2020.

Evenimente
Centrul Qualitas vă recomandă să participați la
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• European Research and Innovation Days,
evenimentul annual al Comisiei Europene
dedicate cercetării și inovării 23-24 iunie:
• 14th Learning Ideas Conference, Innovations
in Learning and Technology for the
Workplace and Higher Education – 14 – 18
iunie 2021
• Going Global 2021: Reimagining International
Higher Education for a Post-pandemic World.
– 15 – 17 iunie 2021
• The 2021 European Quality Assurance Forum,
EQAF, Building Trust and Enhancement: From
Information to Evidence, 18-19 noiembrie
2021

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.

