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QualiNews
Noutăți
Prin Hotărârea nr. 13353/21.09.2020 a
Senatului UBB, a fost adoptat noul
Regulament de Organizare și Funcționare a
Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a
Universității Babeș-Bolyai (CEAC-UBB).
Concursul pentru ocuparea a două locuri
destinate studenților reprezentanți ai
ONGurilor din UBB s-a desfășurat în prima
parte a lunii octombrie.
Prin Hotărârea nr 13338/21.09.2020
a fost aprobat Regulamentul de funcționare
a Consiliului Științific al Centrului Qualitas.

Competitivitate
În data de 10 octombrie a fost lansată ediția
2020 a ierarhizării NTU (Performace Ranking
of Scientific Papers for World Univesities).
Ierarhizarea include 826 de universități din
întreaga lume. În ierarhizarea globală, nu
este inclusă nicio universitate din România.
Totuși, UBB deține locul 181 pentru
domeniul Matematică (în ierarhizarea pe
discipline).
În ediția 2021 a ierarhizării Best Global
Universities, UBB ocupă locul 2 la nivel
național, locul 259 la nivel european și locul
595 la nivel global.

Biblioteca digitală
• UBB vă pune la dispoziție accesul la biblioteca
Times Higher Education, ce include ediția
electronică a Times Higher Education, știri,
analize, comentarii, recenzii, atât actuale cât
și din arhivă, precum și date brute din
domeniul învățământului superior.
Un scurt ghid privind modul de accesare a
bilbiotecii THE este disponibil aici.
• ENQA, 2020: External Quality Assurance in
Times of COVID-19. Case examples.

Activități
La începutul lunii octombrie a fost finalizat
raportul privind evaluarea activității
profesionale a cadrelor didactice și
cercetătorilor UBB de către conducere.
Sunt în curs de revizuire (i) chestionarele
privind satisfacția studenților și (ii)
conținutul documentului Principiile, criteriile
și indicatorii asigurării calității în UBB.
În octombrie, Centrul Qualitas își propune
să monitorizeze planificarea nominală,
semestrială a interevaluărilor pentru anul
universitar 2020-2021 și să elaboreze
raportul privind interevaluările realizate în
anul univesitar 2019 – 2020.
În partea a doua a lunii, a fost actualizată
componența CEAC-UBB, prin Hotărârea
Senatului UBB nr 15486/19.10.2020. De
asemenea, a demarat implementarea unui
sistem coerent, la nivel instituțional, pentru
identificarea motivelor privind nefinalizarea
/ întreruperea / prelungirea studiilor.

Evenimente
Centrul Qualitas vă recomandă să participați
următoarele evenimente care vor avea loc
online:
• Forum EUA:
2020 Online European Quality
Assurance Forum –
12 – 13 noiembrie 2020
• Sesiune de formare ARACIS:
Evaluare
programe/domenii/instituțional în
modul de lucru mixt (blended) –
30 octombrie 2020
• Times Higher Education:
Leadership & Management Summit –
3 noiembrie 2020
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Invitație
Stimați colegi,
Stimați studenți,

Creat în 2020, prin restructurarea unor servicii existente anterior în Universitatea
Babeș-Bolyai, Centrul Qualitas are o deschidere programatică față de inițiativele de cercetare
științifică ale cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din UBB, realizabile în diverse
forme de parteneriat cu angajații Centrului. Aceste inițiative de cercetare pot fi atât individuale
cât și de grup, proiecte de cercetare și parteneriate strategice pe domeniile pe care centrul
colectează deja date, cu posibilitatea utilizării infrastructurii disponibile (inclusiv a platformei
online de anchetare a populațiilor țintă Question Pro) și a oportunităților de diseminare a
rezultatelor către comunitatea științifică internațională (Journal of Research in Higher
Education) de care Centrul Qualitas dispune.
Tinerii cercetători în formare pot derula internshipuri în cadrul Centrului Qualitas,
pentru realizarea unor cercetări proprii, pe teme înrudite cu domeniile de interes ale Centrului
sau în cadrul cercetărilor în care centrul este deja angajat. Vor beneficia de
tutoratul/mentoratul unui specialist din cadrul Centrului și vor avea ocazia de a-și lărgi
competențele profesionale.
Domeniile de interes ale centrului Qualitas vizează managementul calității în
învățământului superior și gestionarea unei diversități de date referitoare la realități specifice
învățământului superior, precum:
• istoria dezvoltării unor specializări/programe de studii de la UBB, bazate pe datele
statistice ale acestora;
• contribuția UBB la dezvoltarea învățământului secundar din România (la nivel
național sau regional): absolvenți, programe specifice, atragere de studenți etc.
• perspective „Gender Studies”, aplicate cercetării cohortelor de studenți ai UBB,
evoluției politicilor de personal/angajare și promovare a cadrelor didactice etc.
• recrutarea studenților de către unitățile de învățământ superior;
• integrarea studenților, prevenția abandonului școlar, abandonul școlar în
învățământul superior și succesul academic;
• psihologie organizațională și gestionarea resurselor umane din învățământul
superior.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă cele mai multe și mai bune poziții în ranking
între universitățile românești incluse în prestigiosul clasament Times Higher Education (THE) pe domenii
academice, dat publicității miercuri, 28 octombrie 2020.
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.

