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Activități

Prin Hotărârea nr. 17329/23.11.2020 a
Senatului UBB, au fost aprobate standardele
minimale privind ocuparea posturilor
didactice la facultăți.

În luna noiembrie au fost colectate de la
facultăți rapoartele privind evaluarea
colegială (interevaluarea), pe baza cărora a
fost elaborat raportul instituțional privind
interevaluarea.

Componența Comisiei de Etică a Universității
Babeș-Bolyai a fost actualizată prin
Hotărârea nr 17344/23.11.2020 a Senatului
UBB.

În curând
Centrul Qualitas își propune să sprijine
Universitatea în implementarea unui sistem
coerent, la nivel instituțional, care să permită
identificarea motivelor ce stau la baza
nefinalizării / întreruperii / prelungirii
studiilor.

De asemenea, prin Hotărârea nr
15486/19.10.2020, Senatul UBB a aprobat
componența Comisiei de evaluare și
asigurare a calității.

În perioada 7 decembrie 2020 - 17 ianuarie 2021, prin intermediul paltformei AcademicInfo, se
desfășoară evaluarea prestației didactice de către studenți, pentru semestrul I al anului
universitar 2020/2021.

Competitivitate
În ediția 2020 a Metarankingului
Universitar, Universitatea Babeș-Bolyai
ocupă, ca și în anii precedenți, prima
poziție, cu un punctaj total de 22 de puncte
(față de 18 puncte ale Universității
București, clasată pe al doilea loc).
Metarankingul universitar utilizează
metodologia propusă de membrii High
Level Experts Group, numiți în 2016 de
Ministrul Educației Naționale și Cercetării
Științifice, și este publicat cu suportul
asociației Ad Astra.

În ierarhizarea Best Global Universities, UBB
a avut performanțe bune și în câteva
domenii, după cum urmează:
• Chimie: locul 580 la nivel global (locul 1 la
nivel național)
• Matematică: locul 130 la nivel global
(locul 2 la nivel național)
• Inginerie: locul 522 la nivel global (locul 2
la nivel național)
• Fizică: locul 224 la nivel global (locul 3 la
nivel național)

UBB este inclusă și în ediția 2021 a ierarhizării Times Higher Education World University
Ranking by Subject, după cum urmează:
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Biblioteca digitală

Evenimente

Centrul Qualitas vă recomandă următoarele
publicații:
• European Higher Education Area: Challenges
for a New Decade
• EUA Communication on “Achieving the
European Education Area by 2025”
• European higher education in the Covid-19
crisis
• The impact of the Covid-19 crisis on
university funding in Europe

Centrul Qualitas vă recomandă să participați
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• Reimagining Social Institutions: Higher
Education - 17 decembrie 2020
• CfA: EUA online focus grup:
“Internal quality assurance in times
of Covid-19”– 11 ianuarie 2021
• Thinking with theory & doing theory in
higher education research - 15 ianuarie
2021
• What are the “classics” of higher
education research? - 19 februarie 2021

•

United Nations – The 17 Sustainable
Development Goals

•

Îmbunătățirea protecției Sociale

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 sa 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.

