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Prin Hotărârea nr. 32/15.03.2021 a 
Senatului UBB, a fost aprobată Strategia de 
internaționalizare a UBB pentru perioada 
2021-2024.

Prin Hotărârea nr. 34/15.03.2021 a 
Senatului UBB, a fost aprobată Procedura 
pentru derularea cursurilor deschise de 
formare continuă.

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.

Noutăți Activități

A fost finalizat Raportul privind activitatea de 
asigurare a calității în UBB, pentru anul 2020 .

A fost finalizată revizuirea chestionarul privind 
evaluarea satisfacției studenților față de 
serviciile oferite de UBB (predare-învățare, baza 
materială, facilități și servicii) și va fi supus 
aprobării Consiliului de Administrație. Odată 
validat, acesta urmează a fi aplicat.

Este în curs elaborarea raportului privind 
evaluarea, de către studenți, a activității de 
predare.

Este în curs actualizarea prezentării UBB pentru 
dosarele de acreditare a programelor de studii 
de nivel licență și master și a școlilor doctorale.

Este în curs completarea, în aplicația 
Managementul activității academic/științifice, a
informațiilor necesare evaluării activității 
profesionale a cadrelor didactice și cercetătorilor 
pentru perioada 2018, 2019, 2020.

Este în curs de evaluare raportul privind 
dinamica numărului de studenți (abandonul 
studiilor).

Evenimente

Centrul Qualitas vă recomandă să participați la 
următoarele evenimente care vor avea loc 
online:
• Conferința Universities 2030 – From Vision to 

Reality (Conferinta anuală EUA), 22-23 aprilie 
2021

• SRHE: The Post-Pandemic Doctorate, 
Opportunities For Revitalisation Of Theory 
And Practice: Will Covid-19 Reform And 
Change Doctoral Education? – 28 aprilie 2021

• UNESCO: World Higher Education Conference 
2021, 7 – 9 Octombrie 2021

• Webinarii gratuite dedicate procesului de 
scriere academică și publicare, aprilie – mai 
2021

Biblioteca digitală
Centrul Qualitas vă recomandă următoarele 
publicații:
• EUA – Universities without walls – A 

vision for 2030

• EUA - EU-UK relations after Brexit: what 
the deal means for universities

• UE: Digital skills for FAIR and Open 
Science. Report from the EOSC Executive 
Board Skills and Training Working Group

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.

Competitivitate
UBB a confirmat din nou faptul că este una 
din cele mai performante universități din 
țară, odată cu lansarea ierarhizării. QS World 
University Rankings by Subject.
UBB se află pe poziția 401-450 la nivel global 
în domeniul Artelor și științelor umaniste și 
prima din țară (alături de UB), pe poziția 401-
450 în lume și prima din țară în domeniul 
Științelor sociale (specializarea Business & 
Management e prima din țară și pe 401-450 
la nivel internațional, iar Economie & 
Econometrie e a doua din țară și 451-500 la 
nivel global). UBB este pe prima poziție în 
țară (301-350 la nivel internațional) la 
Matematică și a doua în țară (301-350 la nivel 
global) în Agricultură & Silvicultură (prin 
activitățile științifice de biologie/ecologie).
UBB este prima și singura din țară inclusă în 
domeniul Psihologie (251-300 la nivel global) 
și a doua poziție în țară în domeniul Medicină 
(601-650 la nivel global). Domeniul 
Informatică este pe poziția a doua în țară 
(prima din Cluj-Napoca) și pe poziția 501-550 
la nivel global.

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.
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