
Noutăți
Prin decizia nr. 11.401/22.09.2021, Consiliul de
Administrație UBB a aprobat un set de măsuri
pentru organizarea activităților academice în
siguranță și securitate.

Conform deciziei nr. 12638/11.10.2021,
Consiliul de Administrație al UBB a aprobat
procedura operațională și chestionarul
corespunzător pentru organizarea și efectuarea
evaluării nivelului de satisfacție a studenților de
la UBB .

UBB face acum parte din Alianța Universităților
Europene EUTOPIA contribuind astfel la
redefinirea spațiului academic european.
Fondată de universități europene de prestigiu,
alianța își propune să redefinească direcțiile de
viitor ale învățământului superior european și
să creeze un model academic european nou și
inovativ, care să reflecte principiile Europei
unite și deschise.

Evenimente
Centrul Qualitas recomandă următoarele
evenimente online:

• Seminar CGHE– What do ethical practices
with international students look like? – 2
noiembrie, 2021

• Webinar EUA – A new world? Universities in
changing international relations – 3
noiembrie, 2021

• Prezentarea concluziilor sondajului de
inovare EUA intitulat The Universities as key
contributors to sustainable innovation
ecosystems – 10 noiembrie, 2021

• Seminar de cercetare RISIS intitulat:
Entrepreneurialism, subject concentration,
and the role of public funding in shaping the
trajectory of European Universities – 11
noiembrie, 2021

• Forumul European de Asigurare a Calității
(EQAF) 2021 intitulat Building trust and
enhancement: from information to
evidence, – 18-19 noiembrie, 2021,
termenul limită pentru înregistrare este 1
noiembrie 2021.
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Competitivitate
UBB și-a reconfirmat poziționarea în rândul
universităților de top la nivel global, după cum
arată ediția din 2022 a Times Higher Education
World University Ranking pe domenii
academice. Conform clasamentului, UBB deține
poziții excelente în diverse domenii academice:
• În domeniul Informaticii, UBB se clasează pe

primul loc în țară – împreună cu Universitatea
Politehnică din Timișoara -, și deține un rang
internațional 601-800;

• În domeniul Ingineriei, UBB este prima
universitate din țară, situându-se în intervalul
501-600 la nivel internațional;

• UBB este singura universitate românească
prezentă în clasament în domeniul Psihologiei
, unde se poziționează în intervalul 401-500 la
nivel internațional;

• UBB s-a clasat, de asemenea, pe primul loc în
țară în domeniul Științelor Fizice, unde se
poziționează în intervalul 601-800 la nivel
internațional.

• În domeniul Științelor Vieții, România este
reprezentată doar de Universitatea Babeș-
Bolyai și Universitatea din București, ambele
instituții fiind clasate în intervalul 601-800.

În plus, potrivit ediției recent publicate a
clasamentului US News Best Global Universities,
UBB este prima universitate din Romania,
ocupând locul 675 la nivel internațional. Astfel,
din cele 43 de domenii academice incluse în
clasament, UBB reprezintă țara în 7 domenii,
fiecare prezentând rezultate excelente:
• Chimie– primul loc la nivel național și poziția

587 la nivel internațional;
• Inginerie – primul loc la nivel național și

poziția 544 la nivel internațional;
• Mediu/Ecologie – UBB este prima și singura

universitate românească inclusă în clasament,
în timp ce, la nivel internațional, ea se
clasează pe locul 499;

• Geologie – prima poziție la nivel național și
locul 333 la nivel internațional;

• Matematică – prima poziție la nivel național și
locul 147 internațional;

• Fizică – poziția a treia la nivel național, locul
267 la nivel internațional;

• Psihiatrie/Psihologie – prima și singura
universitate românească inclusă în clasament,
ocupând poziția 271 la nivel internațional.

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 este 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 interioarele: 7021 and 7022, zilnic, între orele
8 și 16.

Centrul Qualitas recomandă următoarele
publicații:
• OECD – Education at a Glance 2021
• EUA – Pathways to the future. A follow-up

to ”Universities without walls – A vision for
2030”

• EUA - The new university Open Access
checklist. A practical guide on
implementation

• Bunescu, L. & Estermann, T. – Institutional
transformation and leadership development
at universities. A mapping exercise

• University World News - Powers and
responsibilities of universities in a time of
crisis

Bibliotecă Digitală

A fost finalizat programul de asigurare a calității
pentru anul universitar 2021-2022.

Au fost numiți noii membri ai Comitetului de
Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) pentru
anul universitar 2021-2022 și a fost organizată
o primă întâlnire cu acești membri.

Am finalizat revizuirea procedurii operaționale
de evaluare a activității profesionale a cadrelor
didactice și cercetătorilor. Documentul a fost
înaintat Consiliului de Administrație pentru
aprobare.

Procedura operațională de investigare a
abandonului universitar este în curs de
revizuire.

În curând

Un plan nominal al evaluărilor colegiale care
urmează să aibă loc în primul semestru al
anului universitar 2021-2022 la nivelul
facultăților va fi finalizat în curând, împreună cu
rapoartele privind evaluările efectuate în anul
universitar 2020-2021.

Se întocmește raportul instituțional privind
rezultatele evaluărilor colegiale efectuate în
anul universitar 2020-2021.

Activități

https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_09/2021_09_22_HCA_11401_privind_adoptarea_unui_set_de_masuri_de_organizare_a_activitatii_academice_in_conditii_de_siguranta.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_10/2021_10_11_HCA_12638_Procedura_opera%C8%9Bional%C4%83_-_organizarea_%C8%99i_desf%C4%83%C8%99urarea_procesului_de_evaluare_a_satisfac%C8%9Biei_studen%C8%9Bilor_din_UBB.pdf
https://eutopia-university.eu/
https://www.researchcghe.org/events/cghe-seminar/what-do-ethical-practices-with-international-students-look-like/
https://www.eua.eu/events/211-webinar-ii-transatlantic-relations.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=remindereuawebinarseries916euawebinarseriesregis20211019t144719951z&utm_content=webinar+2+transatlantic+relations
https://eua.eu/events/212-universities-as-key-contributors-to-sustainable-innovation-ecosystems-in-europe.html
https://www.risis2.eu/event/risis-research-seminar-on-entrepreneurialism-subject-concentration-and-the-role-of-public-funding-in-shaping-the-trajectory-of-european-universities/
https://eua.eu/events/138-2021-european-quality-assurance-forum.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/computer-science
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/engineering-and-it
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/psychology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/physical-sciences
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/life-sciences
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/romania
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/chemistry
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/engineering
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/environment-ecology
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/geosciences
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/mathematics
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/physics
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/psychiatry-psychology
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en
https://eua.eu/downloads/publications/pathways%20to%20the%20future%20report.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/2021%20oa%20checklist%20final.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/newlead%20report.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211004164728509
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2021_09/2021_09_22_HCA_11401_privind_adoptarea_unui_set_de_masuri_de_organizare_a_activitatii_academice_in_conditii_de_siguranta.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/documents/ceac/ceac_facultati_2021_2022.pdf

