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Prin Hotărârea nr. 9470/13.07.2020 a 
Senatului UBB, Centrul de Dezvoltare 
Universitară și Management al Calității a fost 
reorganizat prin divizare, activitatea acestuia 
fiind preluată de Centrul Qualitas și Centrul 
pentru Strategie Universitară.

Site-ul http://qa.ubbcluj.ro/ include toate 
detaliile privind asigurarea calității în cadrul 
Universității Babeș-Bolyai și echipa Centrului 
Qualitas.

A apărut nr. 1/2020 (vol. IV) a Journal of
Research in Higher Education, cu articole pe
teme diverse, de la istoria UBB până la
efectele pandemiei actuale. Apelul pentru
contribuțiile destinate următorului număr se
regăsește pe site.

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

În luna iulie, Centrul Qualitas a elaborat 
raportul privind abandonul studiilor de către 
studenții UBB.

În luna august, a fost elaborat raportul 
privind evaluarea prestației didactice de 
către studenții UBB, aferent semestrului II, 
anul universitar 2019/2020. 

În curând

În septembrie, Centrul Qualitas își propune 
(i) să elaboreze raportul privind evaluarea 
activității profesionale a cadrelor didactice și 
a cercetătorilor din UBB de către conducere, 
precum și să revizuiască (ii) chestionarele 
privind satisfacția studenților și (iii) 
conținutul documentului Principiile, criteriile 
și indicatorii asigurării calității în UBB.

Competitivitate

În ediția 2021 a ierarhizării QS, UBB s-a 
situat pe primul loc la nivel național 
(împreună cu Universitatea București) și în 
intervalul 801-1000 la nivel internațional.

În ediția 2021 (lansată în septembrie 2020) a 
Times Higher Education World University 
Ranking, UBB s-a situat pe locul 3 la nivel 
național și pe poziția 1001+ la nivel 
internațional. În ceea ce privește 
componenta cercetare, UBB este pe primul 
loc la nivel național.

Evenimente

Centrul Qualitas vă recomandă să participați 
la următoarele evenimente care vor avea loc 
online:

• Forum EUA:
2020 Online European Quality Assurance 
Forum – 12 – 13 noiembrie 2020

• Seminar ENQA:
ENQA Leadership Programme 2020 – 21 –
2-4 decembrie 2020

• Webinar SRHE:
Writing high-impact journal papers – 16 
septembrie 2020

• EQAR:
EQAR Members' Dialogue – septembrie
2020

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. 
Aici vă creați un cont cu adresa dvs. 
instituțională (@ubbcluj.ro) și vă puteți 
configura preferințele (tematici, frecvență de 
informare, etc.).

• OECD, 2020: A framework to guide an 
education response to the COVID-19 Pandemic 
of 2020
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În ediția 2020 a ierarhizării Leiden (CWTS 
Leiden Ranking), UBB s-a situat pe primul loc 
la nivel național și locul 976 la nivel 
internațional.

În ierarhizarea CWUR lansată recent, ce 
include 2000 de universitătși din întreaga 
lume și 11 universități din România, UBB se 
situează pe locul 1 la nivel național și poziția 
862 la nivel internațional.

UBB este pe locul 1 la nivel național și 830 la 
nivel mondial și în ierarhizarea 
Webometrics, ediția lansată în iulie 2020.
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