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Conform clasamentului internațional Times Higher Education (THE), școala academică de arte și
științe umaniste de la Universitatea Babeș–Bolyai se situează și în anul 2021 în prima poziție în
țară, în timp ce pe plan internațional ocupă poziția 401-500.
Universitatea Babeș–Bolyai ocupă din nou prima poziție din țară, conform ediției din 2021 a
Metarankingului Universitar, făcută publică în data de 24 Noiembrie. Clasamentul din acest an
include 31 de universități din România și este publicat cu sprijinul asociației Ad Astra.

Noutăți

Activități

Prin votul final al Senatului din data de 15
noiembrie 2021, a fost adoptată Carta Universității
Babeș–Bolyai, profund revizuită în spiritul
universităților internaționale moderne de tip worldclass. Noua versiune a Cartei poate fi vizualizată
aici.

La începutul lunii noiembrie a avut loc vizita
ARACIS, în vederea evaluării și reacreditării
școlilor și domeniilor doctorale din cadrul UBB. La
întâlniri au participat și membrii Centrului
Qualitas.

În perioada 22-26 Noiembrie a fost organizată
săptămâna EUTOPIA 2021, unde a avut loc și
ceremonia de semnare a aderării UBB la alianța
europeană EUTOPIA. Programul complet al
evenimentelor poate fi consultat aici.
Prin Hotărârea nr. 14112/01.22.2021 a Consiliului
de Administrație la nivelul UBB a fost înființat
Biroul de asigurare a integrității și calității
doctoratelor.
Prin Hotărârea nr. 14655/08.11.2021 a Consiliului
de Administrație, a fost actualizată componența
Comisiei de Etică la nivelul Universității Babeș–
Bolyai.

În această perioadă a avut loc colectarea și
raportarea datelor pentru ediția din 2022 a
clasamentului internațional Times Impact.
A fost elaborat și publicat raportul privind
evaluarea prestației didactice de către studenți în
anul universitar 2020-2021. Raportul poate fi
consultat aici.

În curând
În semestrul I al anului universitar 2021-2022,
procesul de evaluare a prestației didactice de către
studenți va avea loc după următorul calendar:
• Învățământ cu frecvență: 6 decembrie 2021 – 8
ianuarie 2022
• Învățământ la distanță și învățământ cu
frecvență redusă: 3 ianuarie – 16 ianuarie 2022

Evenimente
Centrul Qualitas recomandă următoarele evenimente online:
•

Sesiune de formare psiho-pedagogică dedicată personalului didactic, intitulată „Idei de activități și
exerciții practice de e-learning” – 26 Noiembrie, 2021 – formularul de înscriere poate fi accesat aici

•

Al doilea seminar organizat de către ENQUA, intitulat ENQUA Leadership Programme 2021-22, găzduit
de Agenția pentru Știință și Învățământ Superior – 1-3 Decembrie, 2021
Conferința SRHE 2021 – (Re)Connecting, (Re)Building: Higher Education in Transformative Times – 6
Decembrie, 2021

•
•
•

Forum on Financing of Education: Primary, Secondary, and Higher Education – 7-8 Decembrie, 2021
Conferința Globală 2021, organizată de către STAR Scholars – Higher Education for the Greater Good.
Leadership and Educational Resilience – 10-12 Decembrie, 2021

•

EUA-CDE Seminar – Doctoral Education in Europe. Where are We Heading? – 20-21 Ianuarie, 2022

Bibliotecă Digitală
Centrul Qualitas recomandă următoarele publicații:
• University World News – What counts for effective leadership in higher education?
• Raport Analitic 2021 NESET - The impact of COVID-19 on higher education: a review of emerging
evidence
• Global Higher Education During COVID-19: Policy, Society, and Technology

Stimați Colegi,
dacă dețineți / organizați / creați / participați la: tutoriale / demonstrații / instrumente privind predarea
online, pe care credeți că ar fi util să le împărtășiți comunității UBB, vă invităm să ne trimiteți un link
către acestea, spre a le anunța în următorul număr al Qualinews.

Centrul Qualitas stă la dispoziția colegilor din UBB cu informații privind asigurarea calității, ierarhizările
universitare și inserția absolvenților pe piața muncii. Ne puteți contacta la adresa qualitas@ubbcluj.ro sau
la interioare: 7021 și 7022, zilnic, între orele 8.00 și 16.00.
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