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Domeniul A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

CRITERIUL STANDARDE DE REFERINȚĂ INDICATORI 

A.1 - STRUCTURILE 
INSTITUŢIONALE, 
ADMINISTRATIVE 
ŞI MANAGERIALE 
 
 
 

S.A.1.1. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

1. Misiune şi obiective 
 
 

     Universitatea Babeș-Bolyai a fost înființată și funcționează în 
conformitate cu legislați națională și cu respectarea principiilor 
Spațiului European al Învăţământului Superior.  
     Universitatea Babeș-Bolyai are un profil  multicultural, 
multiconfesional și multilingvistic și face eforturi sistematice 
pentru accederea, în următorii ani, între primele 500 de universităţi 
din lume pe baza criteriilor Shanghai şi pentru dobândirea statutului 
de World Class University 

- Actele de înființare ale Universității Babeș-Bolyai 
- Carta Universității Babeș-Bolyai 
- Decizii și publicații cu privire la caracterul 

multicultural, multiconfesional și multilingvistic al 
instituției  

- Programul UBB500 
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2. Integritate academică 

     Universitatea Babeş-Bolyai dispune de: 
 
- Codul Etic; 
- Comisia de Etică şi Litigii; 
- Regulamentul de ordine interioară; 
- Codul Etic şi Deontologic privind Cercetarea şi Publicaţiile 
Ştiinţifice al Cercetătorilor şi Cadrelor Didactice din 
Universitatea Babeş-Bolyai; 

- Comisia pentru Etica Cercetării Ştiinţifice; 
- Reglementării privind posibilităţile de prezentare de propuneri, 

sesizări şi reclamaţii în Universitatea Babeş-Bolyai; 
- Regulamentul de ocupare a posturilor didactice în Universitatea 

Babeş-Bolyai;  
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor 

pentru ocuparea posturilor didactic auxiliare şi nedidactice din 
Universitatea Babeş – Bolyai; 

-Codul Etic 
- Lista membrilor Comisiei de Etică şi Litigii  
- Regulamentul de ordine interioară 
- Codul Etic şi Deontologic privind Cercetarea şi 

Publicaţiile Ştiinţifice al Cercetătorilor şi Cadrelor 
Didactice din Universitatea Babeş-Bolyai 

- Lista membrilor Comisiei pentru Etica Cercetării 
Ştiinţifice 

- Reglementării privind posibilităţile de prezentare de 
propuneri, sesizări şi reclamaţii în Universitatea 
Babeş-Bolyai 

- Regulamentul de ocupare a posturilor didactice în 
Universitatea Babeş-Bolyai  

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactic 
auxiliare şi nedidactice din Universitatea Babeş – 
Bolyai 

3. Răspundere şi 
responsabilitate 
publică 

     În Universitatea Babeş-Bolyai se aplică Procedura de evaluare 
internă a calităţii în Universitatea Babeş-Bolyai 
     Din 2007, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
împreună cu Centrul pentru Managementul Calităţii elaborează un 
raport anual de evaluare internă a calității, realizat pe baza 
metodologiei ARACIS și publicat pe web-site-ul Centrului pentru 
Managementul Calităţii. 
     Pentru auditarea în domeniul financiar – contabil , există Biroul 
de Audit Intern, care funcţionează conform Cartei Auditului Public 
Intern şi publică anual rapoarte de activitate.  
     Universitatea Babeş-Bolyai a parcurs trei evaluări internaţionale 
de înaltă calificare: Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţi (2000), 
European University Association (2001), Salzburg Seminar (2002). 
     În 2009, Universitatea Babeş-Bolyai a obținut calificativul „grad 
de încredere ridicat” la evaluarea instituțională din partea  ARACIS. 

- Procedura de evaluare internă a calităţii în 
Universitatea Babeş-Bolyai 

- Rapoartele anuale de evaluare internă a calităţii în 
Universitatea Babeş-Bolyai  

- Carta auditului public intern 
- Rapoartele anuale ale Biroului de Audit Intern 
- Rapoartele organismelor internaționale 
- Certificatul emis de către ARACIS  
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S.A.1.2. CONDUCERE ŞI ADMINISTRAŢIE 

1. Sistemul de 
conducere 

     Conducerea Universității Babeș-Bolyai este organizată conform 
Cartei și se alege în baza Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor conducerilor academice din Universitatea 
Babeș-Bolyai.  
     Carta și Statutul studentului din Universitatea Babeș-Bolyai  
garantează accesul studenților în structurile de conducere și 
reprezentare și nu limitează în nici un fel dreptul acestora de a fi 
reprezentaţi şi de a reprezenta. 
     Universitatea Babeş-Bolyai dispune de trei aplicaţi software care 
susţin procesele de management:  

- Aplicaţia AcademicInfo  pentru evidenţa şcolară; 
- Aplicaţia Managementul Cercetării pentru urmărirea activităţii 
ştiinţifice; 

- Aplicaţia ManageAsist pentru modelarea integrată a activităţilor 
administrative. 

- Carta Universității Babeș-Bolyai 
- Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor conducerilor academice din Universitatea 
Babeș-Bolyai 

- Statutul studentului din Universitatea Babeș-Bolyai   
- Aplicaţia AcademicInfo   
- Aplicaţia Managementul Cercetării  
- Aplicaţia ManageAsist 

2. Management 
strategic 
 

     Universitatea Babeş-Bolyai dispune de: 
 
- Plan Strategic pentru perioada 2008-2011;  
- Planuri operaționale elaborate anual;  
- Dezvoltarea Universităţii Babeş-Bolyai - un program de 

dezvoltare care vizează perioada 2008-2014, cu referire la 
domeniile importante din activitatea universitară;  

- Strategia de dezvoltare a resurselor umane la Universitatea 
Babeş-Bolyai 2008-2012; 

- Strategia cercetării în Universitatea Babeş-Bolyai. Viziune și 
principii - Plan Strategic 2008-2012. 

- Plan Strategic pentru perioada 2008-2011  
- Planuri operaționale elaborate anual  
- Dezvoltarea Universităţii Babeş-Bolyai 
- Strategia de dezvoltare a resurselor umane la 

Universitatea Babeş-Bolyai 2008-2012 
- Strategia cercetării în Universitatea Babeş-Bolyai. 

Viziune și principii - Plan Strategic 2008-2012 



                 Investeşte în 
OAMENI 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării   
societăţii bazate pe cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior 
Titlul proiectului: „Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii” 
Contract POSDRU/18/1.2/G/5593               

   

 

 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

POS DRU 
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 
2007 - 2013  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

OI POS DRU 
 

UNIVERSITATEA  
BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

3. Administraţie eficace 

     Ocuparea posturilor în administrație se face pe baza 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactic auxiliare şi nedidactice din 
Universitatea Babeş – Bolyai.  
     Anual, angajaţii pe posturi ne-didactice sunt evaluaţi de şefii 
ierarhic superiori, primind calificative. 
     Compartimentul Control Intern de Gestiune coordonează 
ansamblul formelor de control exercitate la nivelul universităţii, 
stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 
reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor 
în mod economic, eficient şi eficace. 
     Activitatea serviciilor administrative este evaluată periodic de 
Biroul de Audit Public Intern, iar concluziile sunt prezentate în 
rapoartele de activitate. 
    Universitatea Babeş-Bolyai dispune de un sistem informatic 
integrat - Aplicaţia ManageAsist pentru modelarea integrată a   
activităţilor administrative 

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactic 
auxiliare şi nedidactice din Universitatea Babeş – 
Bolyai 

- Fişă de evaluarea a personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic 

- Rapoartele anuale ale Biroului de Audit Intern 
- Aplicația ManageAsist 

A.2 ‐ BAZA 
MATERIALĂ 

S.A.2.1. PATRIMONIU, DOTARE, RESURSE FINANCIARE ALOCATE 

1. Spaţii de învăţământ, 
cercetare şi pentru alte 
activităţi 
 
 
 

     Universitatea Babeş-Bolyai are în proprietate sau în administrare  
spaţii didactice, spaţii de cazare, biblioteci şi săli de lectură, baze de 
practică şi agrement / activităţi culturale, spaţii pentru activităţi 
sportive şi spaţii pentru servirea mesei. Spaţiile de care dispune 
Universitatea Babeş-Bolyai oferă premisele unor activităţi didactice 
şi ştiinţifice de calitate.  
     Există un plan de investiţii în infrastructură pe perioada 2009-
2011. 

- Baza materială a Universităţii Babeş-Bolyai (total 
spaţii) 

- Situaţia juridică a clădirilor Universităţii Babeş-Bolyai 
- Dezvoltarea Universităţii Babeş-Bolyai – Capitolul 

„Infrastructură” 
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2. Dotare 
 

     Fiecare facultate a Universității Babeș-Bolyai dispune de săli de 
curs şi seminar dotate cu aparatură multimedia şi aparatură 
specifică. Laboratoarele ştiinţifice sunt dotate corespunzător.  
     Studenţi fiecărei facultăţi au acces la echipate cu soft-urile 
necesare conectate la internet. 
     Cadrele didactice, studenţii şi cercetătorii beneficiază de 
literatură de specialitate actuală, livrata în format electronic sau 
tipărit, prin Biblioteca Centrală Universitară şi prin bibliotecile 
filiale. 
     UBB dispune de o platformă modernă de e-learning  - Portalul 
ID. 
     Studenţii UBB beneficiază de aplicaţia AcademicInfo pentru 
urmărirea traiectoriei şcolare. 

- Lista laboratoarelor didactice, cu dotările fiecărui 
laborator 

- Investiții în laboratoare didactice, în ultimii doi ani 
- Infrastructura cercetării științifice – echipamente 

disponibile în laboratoarele de cercetare 
- Numărul de calculatoare destinate studenţilor  
- Licenţe software achiziţionate  
- Infrastructura ICT din Universitatea Babeş-Bolyai. 

Reţeaua UBBNet  
- Documente de la Biblioteca Centrală Universitară 

(publicații, achiziții, baze de date on-line, etc) 
- Platforma de e-learning – Portalul ID 
- Aplicația AcademicInfo 

3. Resurse financiare 
 

Universitatea Babeș-Bolyai dispune de un buget anual care a 
crescut semnificativ în ultimii ani.  
Aproximativ 40% din veniturile UBB din ultimii patru ani sunt 
venituri: taxe de şcolarizare, contracte de cercetare, consultanţă, 
fonduri europene, expertiză, microproducţie, servicii ştiinţifice şi 
didactice, donaţii, sponsorizări, etc. 

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității Babeș-
Bolyai pe ultimii ani 

4. Sistemul de acordare 
a burselor şi altor 
forme de sprijin 
material pentru 
studenţi 
 

     Bursele pentru studenţi se acordă în baza Regulamentului  
privind acordarea burselor pentru studenţi, respectiv 
Regulamentului privind acordarea burselor de performanță 
științifică la Universitatea Babeș-Bolyai. 
     Peste 20% dintre cheltuielile cu bursele acordate studenţilor la 
nivelurile licenţă, master şi doctorat provin din venituri proprii 
     Universitatea Babeș-Bolyai acordă  276 de burse finanţate din 
programe POSDRU şi B.D.  

- Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi 
- Regulamentului privind acordarea burselor de 

performanță științifică la Universitatea Babeș-Bolyai 
- Document cheltuieli burse 
- Document burse finanțate din programe  
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Domeniul B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

B.1 - CONŢINUTUL 
PROGRAMELOR 
DE STUDIU 
 

S.B.1.1. ADMITEREA STUDENŢILOR 

1. Principii ale politicii 
de admitere la 
programele de studiu 
oferite de instituţie  
 

 
     Admiterea în Universitatea Babeș-Bolyai este reglementată prin  
Regulamentul de admitere și Procedură generală a admiterii 
(Bachelor, Master, Doctorat), documente care se actualizează anual. 
    Cu cel puțin șase luni înaintea admiterii se publică Ghidul 
admiterii și se postează pe internet un site dedicat admiterii. 
(http://admitere.ubbcluj.ro/index.html) 
 

- Regulamentul de admitere 
- Procedură generală a admiterii 
- Ghidul admiterii 
- Secțiunea din site dedicată admiterii 
 

2. Practici de admitere 

     Facultăţile sunt autonome în privinţa stabilirii sistemului de 
desfăşurare a admiterii: calendarul admiterii, criterii de selecţie şi 
departajare, probe de concurs, taxe de înscriere, acte solicitate etc. 
     Şcolarizarea  studenţilor străini se face cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

- Ghidul admiterii 
- Broșură „Admiterea studenților internaționali” 

S.B.1.2. STRUCTURA ŞI PREZENTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU 

1. Structura 
programelor de studiu 
 
 
 

     Programele de studiu nivel licenţă şi nivel master sunt 
prezentate sub forma unor pachete de documente care cuprind: 
planurile de învăţământ, syllabus-uri, descrierea specializărilor, 
competenţele absolventului. 
    Autoritatea curriculară în universitate este Consiliul pentru 
Curriculum, stabilit de Senat. Din 2006, Consiliul pentru 
Curriculum a verificat şi aprobat conţinutul planurilor de 
învăţământ şi a syllabus-urilor 
     Syllabus-urile fiecărei discipline sunt elaborate conform 

- Componența Consiliului pentru Curriculum 
- Rapoartele Consiliului pentru Curriculum 
- Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului 

pentru Curriculum 
- Acreditarea internă în Universitatea Babeş-Bolyai 
- Model dosar autorizare programe de licenţă şi masterat 

utilizat în Universitatea Babeş-Bolyai 
- Model de plan de învăţământ adoptat în Universitatea 

Babeş-Bolyai 

http://admitere.ubbcluj.ro/index.html
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modelului adoptat la nivelul Universității Babeş-Bolyai şi trebuie să 
conţină următoarele informaţii: informaţii generale despre curs, 
seminar, lucrare practică sau laborator ; informaţii despre titularul 
de curs, seminar, lucrare practică sau laborator; descrierea 
disciplinei; bibliografia obligatorie; materiale folosite în cadrul 
procesului educaţional specific disciplinei; calendarul întâlnirilor şi 
al verificărilor/examinărilor; modul de evaluare; detalii 
organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale; bibliografie 
opţională. Syillabus-urile disciplinelor sunt revizuite anual. 
     Planurile de învăţământ se elaborează anual de către Consiliul 
Profesoral al fiecărei facultăţi pentru fiecare specializare în parte şi 
sunt aprobate de către  Rectoratul  Universităţii Babeş-Bolyai. Din 
punct de vedere al conţinutului planurile de învăţământ cuprind 
discipline fundamentale, de specialitate şi complementare. Din 
punct de vedere organizaţional, planurile de învăţământ pentru 
fiecare specializare cuprind discipline obligatorii, opţionale şi 
facultative. Aceste caracteristici conferă flexibilitate programelor de 
studiu. 
     Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de 180 sau 
240 de credite transferabile, conform ECTS. Universitatea Babeş-
Bolyai aplică, în evaluarea activităţii studenţilor tuturor 
specializărilor Sistemul European de Credite Transferabile – ECTS. 
Sistemul de credite permite dubla specializare, potrivit opţiunilor 
studenţilor, în conformitate cu reglementările la nivel naţional.  
 

- Model de syllabus adoptat în Universitatea Babeş-
Bolyai 

- Regulamentul ECTS 
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2. Diferenţiere în 
realizarea programelor 
de studiu 

     Activitatea didactică la nivel licenţă şi master este organizată în 
regim de zi, învăţământ cu frecvenţă redusă (FR) şi învăţământ la 
distanţă (ID). Durata studiilor în învăţământul universitar este 
aceeaşi pentru toate formele de învăţământ, programele de studiu 
fiind unitare ca structură. 
     Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă şi 
Oficiile ID din cadrul facultăţilor dispun de infrastructura necesară 
pentru desfăşurarea în bune condiţii ale învăţământului la distanţă: 
platformă de învăţare virtuală, bibliotecă electronică, platformă de 
stocare cursuri multimedia (imagine, video, sunet sincron şi 
asincron, etc.), sistem performant de video-conferinţă.     
     Conţinutul programelor de studiu este aprobat de către Consiliul 
de Curriculum la toate formele de învăţământ. Anual acestea sunt 
actualizate conform Procedurii privind evaluarea şi revizuirea 
programelor de studii, respectiv Procedura de actualizare 
periodică a materialelor de studiu ID. 
      Institutul de Studii Masterale, Institutul de Studii Doctorale şi 
Postdoctorale, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la 
Distanţă sunt structuri specializate care gestionează formele 
respective de şcolarizare. 
 

- Reglementări referitoare la studiile universitare de 
licenţă, masterat şi doctorat 

- Regulamentul studiilor universitare de masterat la 
Universitatea Babeş-Bolyai  

- Repere privind organizarea studiilor universitare de 
masterat   

- Regulament de organizare şi funcţionare a Institutului 
de Studii Masterale      

- Regulament de organizare şi funcţionare a Institutului 
de Studii Doctorale  (nu avem) 

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare de doctorat 

- Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului 
de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat 

- Procedură privind evaluarea şi revizuirea programelor 
de studii  

- Regulament de organizare a învăţământului la distanţă  
- Îndrumarul administrativ, pedagogic şi metodic al 

învăţământului la distanţă                                    
- Platforma de e-learning – Portalul ID 
-  Procedură de monitorizare a sistemului tutorial şi de 

comunicare bidirecţională ID 
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3. Relevanţa 
programelor de studiu 
 
 

     În Universitatea Babeș-Bolyai se aplică Procedura privind 
evaluarea şi revizuirea programelor de studii, Procedura de 
actualizare periodică a materialelor de studiu ID și Procedura de 
monitorizare a planurilor de învăţământ ID.  
     Din 1998 se realizează permanent studiul despre  Inserţia 
absolvenţilor UBB pe piaţa muncii cu ajutorul unui chestionar 
specific. 
     Există parteneriate încheiate cu firme pentru practica de 
specialitate pentru studenţii de la nivel licenţă şi masterat.  
     În Universitatea Babeș-Bolyai se aplică Procedura privind 
evaluarea cadrelor didactice de către colegi, cu ajutorul Chestionar 
de evaluare de către colegi a activităţii de predare şi cercetare a 
cadrelor didactice 

- Procedură privind evaluarea şi revizuirea programelor 
de studii 

- Procedură de actualizare periodică a materialelor de 
studiu ID  

- Procedură de monitorizare a planurilor de învăţământ 
ID  

- Raport „Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor 
Universităţii Babeş-Bolyai” 

- Chestionar adresat absolvenţilor, la ridicarea diplomei 
- Lista acordurilor de parteneriat pentru practica 

studenţilor de la nivel licenţă şi masterat  
- Procedură privind evaluarea cadrelor didactice de către 

colegi  
- Chestionar de evaluare de către colegi a activităţii de 

predare şi cercetare a cadrelor didactice  

B.2 – 
REZULTATELE 
ÎNVĂŢĂRII 
 

S.B.2.1. VALORIFICAREA CALIFICĂRII UNIVERSITARE OBŢINUTE 

1. Valorificarea prin 
capacitatea de a se 
angaja pe piaţa muncii  
 
 

Angajabilitatea absolvenţilor UBB este în medie de 80%, iar 
aproximativ 85% dintre cei angajaţi îşi găsesc un loc de muncă în 
primele 6 luni de la absolvire. 
Aproximativ 70% dintre absolvenţi sunt angajaţi pe un post în 
domeniul absolvit.  

      
- Raport „Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor 

Universităţii Babeş-Bolyai” 
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2. Valorificarea 
calificării prin 
continuarea studiilor 
universitare 
 
 

 
     În medie 22% dintre absolvenţi care își ridică diploma la cel 
puțin un an după absolvire optează pentru continuarea studiilor. În 
ultimul an s-a constatat o creştere a numărului absolvenţilor care 
optează pentru continuarea studiilor.  
 

- Raport „Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor 
Universităţii Babeş-Bolyai” 

 
În standardul minim ARACIS, cel puțin 20% din 
absolvenții ultimelor două promoții trebuie să fie admiși 
la masterat. Pentru Referință1, procentul crește la minim 
50%. Noi nu avem o situație exactă, pe ultimele două 
promoții.  

3. Nivelul de satisfacţie 
al studenţilor în raport 
cu dezvoltarea 
profesionala şi 
personala asigurata de 
universitate. 
 

    Indiferent de modul de măsurare al satisfacției, în jur de 70% 
dintre studenți se declară satisfăcuți de serviciile oferite de către 
universitate. 
    În perioada 1998-2007, gradul de satisfacţie al absolvenţilor 
UBB în raport cu diverşi parametrii ai programelor de studii, s-a 
ridicat la aproximativ 70%. Studiu s-a realizat cu ajutorul unui 
chestionar aplicat la ridicarea diplomei. 
     În 2007 Centrul pentru Managementul Calităţii a realizat un 
studiu – Anchetă privind satisfacţia studenţilor din Universitatea 
Babeş-Bolyai pe bază de chestionar. Pentru toate aspectele evaluate, 
a existat un procent  de studenţi care variază între 50% şi 90%, care 
le-au apreciat favorabil.  
     Conform ediției 2009 a European Student Barometer realizat de 
către Institutul Trendence din Berlin 70,2% dintre studenții UBB 
apreciază pozitiv calitatea predării, media pe țară fiind 68,5 %. 
Același studiu arată că media satisfacție totale a studenților UBB 
este de 4,8, pe o scală de la 1 (foarte nesatisfăcut) la 7 (foarte 
satisfăcut).  
 

- Raport „Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor 
Universităţii Babeş-Bolyai” 

- Chestionar adresat absolvenţilor, la ridicarea diplomei 
- Raport „Anchetă privind satisfacţia studenţilor din 

Universitatea Babeş-Bolyai” 
- Chestionar privind satisfacţia studenţilor din 

Universitatea Babeş-Bolyai 
- Raport European Student Barometer 2009 
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4. Centrarea pe student 
a metodelor de învăţare 

     Cadrele didactice folosesc mijloace moderne de predare-
învăţare, beneficiind de echipamente multimedia şi laboratoare 
dotate corespunzător.  
      Comunicarea cu studenţii se face şi prin intermediul paginilor 
web personale şi pe e-mail.  
     UBB a implementat  un sistem de tutoriat (Anexa B.2.1.4.b.). 
     Portalul ID https://portal.portalid.ubbcluj.ro asigură un mediu 
electronic cooperativ de învăţare, centrat pe student, care se 
constituie într-un suport electronic performant şi flexibil pentru 
dezvoltarea programelor de învăţământ la distanţă, educaţie 
continuă şi life long learning ale UBB. 
     UBB încurajează accesarea programelor sale de către studenţii 
cu dizabilităţi, susţinând buna integrare academică şi socială a 
acestora şi prin înfiinţarea unor grupuri de tip ”self-help”. Astfel, în 
2006 a luat fiinţă grupul ”Visubbcluj” dedicat cu precădere 
studenţilor cu deficienţă vizuală şi organizat sub coordonarea 
Catedrei de Psihopedagogie Speciala, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei. Activităţile desfăşurate aici au la bază teme de 
interes comun propuse de participanţi.  
     Activităţi de sprijin şi dezvoltare personală şi profesională 
pentru studenţii cu deficienţe senzoriale oferă şi Centrul de 
Asistenţă în domeniul tehnologiilor de acces pentru persoane cu 
deficienţă de vedere sau Laboratorul de audiologie educaţională 
care funcţionează în cadrul Universităţii. 

- Lista laboratoarelor didactice, cu dotările fiecărui 
laborator 

- Investiții în laboratoare didactice, în ultimii doi ani 
- Infrastructura cercetării științifice – echipamente 

disponibile în laboratoarele de cercetare 
- Numărul de calculatoare destinate studenţilor  
- Licenţe software achiziţionate  
- Infrastructura ICT din Universitatea Babeş-Bolyai. 

Reţeaua UBBNet  
- Reglementări privind tutoriatul în Universitatea Babeş-

Bolyai  
- Documente de la Biblioteca Centrală Universitară 

(publicații, achiziții, baze de date on-line, etc) 
- Platforma de e-learning – Portalul ID 
- Aplicația AcademicInfo 
- Grupurile”self-help” și centrele pentru sprijinirea 

studenților cu deficiențe senzoriale 
 
    

https://portal.portalid.ubbcluj.ro/
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5. Orientarea în cariera 
a studenţilor 

     Cadrele didactice au program de consultaţii pentru studenţi.  
     În ale Universitatea Babeș-Bolyai există un sistem de tutoriat 
Fiecare facultate are obligaţia de a avea un Repertoriu de contacte 
tutoriale, care cuprinde lista tutorilor pentru fiecare specializare în 
parte şi modalităţile de contactare ale acestora (orar cabinet, email, 
telefon fix).  
     Centrul de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-
Bolyai a pus la punct şi un program de tutoriat adresat studenţilor 
internaţionali.  
     UBB dispune de  un Centru de Carieră care se ocupă de 
consilierea vocaţională şi profesională a studenţilor, masteranzilor 
sau absolvenţilor. 
     În cadrul celor mai multe dintre facultăţi există discipline 
dedicate orientării în carieră a studenţilor (precum Managementul 
carierei, Managementul resurselor umane). 

- Orarele consultațiilor 
- Reglementări privind tutoriatul în Universitatea Babeş-

Bolyai  
- Repertoriul de contacte tutoriale 
- Statutul Centrul de Carieră  

 

B.3 - ACTIVITATEA  S.B.3.1.PROGRAME DE CERCETARE 
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DE CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ 

1. Programarea 
cercetării 

     Există o Politică a Cercetării Ştiinţifice la Universitatea Babeş-
Bolyai   
     Există o planificare strategică a cercetării ştiinţifice, pe perioada 
2008-2012 
     Universitatea Babeș-Bolyai este parte importantă a grupului de 
elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest. 
     În anul 2008 a fost elaborat şi înaintat la CNCSIS raportul de 
autoevaluare (2003-2007) în vederea acreditării Universităţii Babeş-
Bolyai ca unitate componentă a sistemului naţional de cercetare-
dezvoltare, conform HG 551/2007 
     UBB şi-a stabilit tematicile prioritare de cercetare în funcţie de 
direcţiile principale ale PC7. S-a cristalizat ideea unor proiecte 
trans-disciplinare menite să sporească vizibilitatea internaţională a 
cercetării ştiinţifice. 
       În anul 2006 s-a adoptat programul UBB 500, prin care se 
urmăreşte accederea, până în 2012, între primele 500 de universităţi 
din lume pe baza criteriilor Shanghai şi dobândirea statutului de 
World Class University. Acesta a devenit un obiectiv strategic al 
UBB, conform Planului Strategic 2008-2011. În 2008 au fost luate 
o serie de hotărâri şi  măsuri care să duca la realizarea acestui 
deziderat.  

- Politica Cercetării Ştiinţifice la Universitatea Babeş-
Bolyai  

- Cercetarea ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai - 
Program strategic 2008-2012  

- Raport de autoevaluare a cercetării ştiinţifice la 
Universitatea Babeş-Bolyai, pe perioada 2003-2007 

- Noi orientări şi programe în cercetarea ştiinţifică la 
Universitatea Babeş-Bolyai  

- Planul strategic al Universităţii Babeş-Bolyai  pe 
perioada 2008-2011 

- Hotărâre cu privire la accesul UBB între primele 500 
de universităţi ale clasamentului Shanghai 

- Realizarea programului UBB500 - Propuneri de 
măsuri      

 

2. Realizarea cercetării 

     Universitatea Babeș-Bolyai dispune de resurse umane, financiare 
şi logistice suficiente pentru realizarea unor cercetări de 
performanţă. 
     Activitatea de cercetare ştiinţifică este una performantă, 
rezultatele traducându-se în numărul de proiecte naţionale şi 
internaţionale propuse şi câştigate, numărul de articole publicate în 
reviste prestigioase, numărul de brevete, manifestări artistice 
naţionale şi internaţionale, numărul de doctorate finalizate şi 
susţinute public, etc.  
     Există  27 de şcoli doctorale, iar numărul total de doctoranzi, 

-Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității Babeș-
Bolyai pe ultimii ani                   

- Lista echipamentelor performante de cercetare 
achiziţionate în anul 2008 

- Lista echipamentelor performante de cercetare 
achiziţionate în anul 2007 

- Infrastructura cercetării ştiinţifice la Universitatea 
Babeş-Bolyai 

- Lista Institutelor de cercetare acreditate 
- Lista Institutelor şi centrelor de cercetare ale 
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numărul de doctoranzi şi numărul de teze susţinute  au crescut în 
mod constant în ultimii 10 ani. 
     Universitatea Babeș-Bolyai are de Cod Etic şi Deontologic 
privind Cercetarea şi Publicaţiile Ştiinţifice al Cercetătorilor şi 
Cadrelor Didactice din Universitatea Babeş-Bolyai, şi o  Comisie 
pentru Etica Cercetării Ştiinţifice.  
     Aplicaţia Managementul Cercetării permite managementul 
informatic integrat al activităţii de cercetare ştiinţifică. 

Universităţii Babeş-Bolyai 
- Activitatea de cercetare ştiinţifică la Universităţii 

Babeş-Bolyai în 2008 (IC6) 
- Activitatea de cercetare ştiinţifică la Universităţii 

Babeş-Bolyai în 2007 (IC6) 
- Lista şcolilor doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai 
- Numărul de teze de doctorat susţinute în perioada 

2000-2008  
- Numărul de doctoranzi, pe domenii, în ultimii 10 ani 

universitari 
- Numărul de doctoranzi străini pe domenii, în ultimii 10 

ani universitari 
- Codul Etic şi Deontologic privind Cercetarea şi 

Publicaţiile Ştiinţifice al Cercetătorilor şi Cadrelor 
Didactice din Universitatea Babeş-Bolyai 

- Lista membrilor Comisiei pentru Etica Cercetării 
Ştiinţifice 

- Aplicaţia Managementul Cercetării  
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3. Valorificarea 
cercetării 

     În 2008 au fost publicate 761 de lucrări în reviste şi volume de 
conferinţe cotate ISI– Web of Science, faţă de 602 în 2007.  
     În anul 2008, în reviste indexate în Baze de date internaţionale 
au fost publicate 319 articole, faţă de 96 articole câte au fost 
publicate în anul 2007. Numărul de cărţi, capitole şi studii publicate 
în edituri internaţionale de prestigiu a crescut în ultimii doi ani, de 
la 71 în 2007 la 177 în 2008.  
     Universitatea Babeș-Bolyai are 66 de reviste ştiinţifice, din care 
44 de reviste sunt recunoscute la nivel naţional, iar dintre acestea 5 
sunt indexate ISI-Web of Science şi 3 reviste sunt indexate în ISI-
Master Journal List.  
    Universitatea Babeș-Bolyai dispune de două edituri proprii, 
Presa Universitară Clujeană (PUC) şi  Editura Fundaţiei Studiilor 
Europene (EFES) şi de un Serviciu de Multiplicare. 
     Universitatea Babeș-Bolyai organizează anual evenimente 
ştiinţifice şi academice internaţionale. 
     Performanţa ştiinţifică a cercetătorilor UBB este vizibilă prin 
proiectele de cercetare câştigate, premii naţionale şi internaţionale, 
articole publicate în reviste de prestigiu, brevete, etc.  
     Universitatea Babeș-Bolyai a ocupat întotdeauna poziţii fruntaşe 
în clasamente naţionale bazate pe producţia ştiinţifică (Ad-Astra, 
CNCSIS). 

- Activitatea de cercetare ştiinţifică la Universităţii 
Babeş-Bolyai în 2008 (IC6) 

- Activitatea de cercetare ştiinţifică la Universităţii 
Babeş-Bolyai în 2007 (IC6) 

- Reviste ale Universităţii Babeş-Bolyai, acreditate 
CNCSIS, indexate/cotate ISI 

- Apariţii editoriale la Presa Universitara Clujeană 
- Apariţii editoriale la Editura Fundaţiei pentru Studii 

Europene (EFES) 
- Evenimente ştiinţifice şi academice internaţionale, 

organizate de Universitatea Babeş-Bolyai între 2005-
2009 

- Raport de autoevaluare a cercetării ştiinţifice la 
Universitatea Babeş-Bolyai, pe perioada 2003-2007 

- Locurile fruntașe în ranking-uri naționale bazate pe 
cercetare 

B.4 - ACTIVITATEA 
FINANCIARĂ A 
ORGANIZAŢIEI 

S.B.4.1. BUGET ŞI CONTABILITATE 

1. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli 
 

Universitatea Babeş-Bolyai dispune de un buget anual de venituri şi 
cheltuieli aprobat de către Senatul Universităţii şi întocmit cu 
respectarea strictă a prevederilor legal (Anexa B.4.1.1.a.) 

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității 
Babeș-Bolyai pe ultimii ani                
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2. Contabilitate 
 

     Universitatea Babeş-Bolyai dispune de: 
 
Registru Inventar; 
Bilanţ contabil anual; 
Cont de execuţie al instituţiilor publice; 
Cont de rezultat patrimonial. 
 
     În Universitatea Babeş-Bolyai se utilizează un sistem informatic 
integrat, dezvoltat în cadrul Departamentului de Informatizare 
propriu, care modelează activităţile  administrative - Aplicaţia 
ManageAsist,  - conţine module specifice dedicate activităţilor 
financiar-contabile 

- Registru Inventar; 
- Bilanţ contabil anual; 
- Cont de execuţie al instituţiilor publice; 
- Cont de rezultat patrimonial. 
- Aplicaţia ManageAsist 
 

3. Auditare şi 
răspundere publică 
 
 

     Pentru auditarea în domeniul financiar – contabil , Universitatea 
Babeş-Bolyai dispune de Biroul de Audit Intern, care funcţionează 
conform Cartei Auditului Public Intern şi publică anual rapoarte de 
activitate. 
     Sunt auditate şi proiectele de cercetare. 

- Carta auditului public intern 
- Rapoartele anuale ale Biroului de Audit Intern 
- Hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la 

auditarea proiectelor de cercetare 

Domeniul C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

CI - STRATEGIIŞI SC. 1.1. STRUCTURI ŞI POLITICI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 
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PROCEDURI 
PENTRU 
ASIGURAREA 
CALITĂŢII 

1. Organizarea 
sistemului de asigurare 
a calităţii  
 
 

     La nivelul nivel de universitate există o Comisie de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii care funcţionează după un regulament propriu. 
Aceeași structură o regăsim și la  nivelul facultăţilor / programelor 
de studii. 
     Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii colaborează cu 
Consiliul Calităţii şi Competitivităţii (structură a Senatului UBB) şi 
beneficiază de suportul administrativ al Centrului pentru 
Managementul Calităţii, în acţiunile pe care le întreprinde pentru 
promovarea calităţii. 
     Universității Babeș-Bolyai se numără printre primele universităţi 
din România care s-au preocupat de asigurarea calităţii, 
problematica calităţii fiind abordată încă din 1999 în cadrul 
Centrului de Dezvoltare Strategică şi Management, structură din 
care îşi trage azi originea şi Centrul pentru Managementul Calităţii. 
Tot din acea perioadă asigurarea calităţii a intrat în responsabilitatea 
unuia dintre prorectori Universității Babeș-Bolyai.  
 

- Organizarea sistemului de management al calităţii în 
Universitatea Babeş-Bolyai 

- Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a 
Universităţii Babeş-Bolyai  

- Statut şi regulament de funcţionare al Comisiei de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

- Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe 
facultăţi 

- Centrul pentru Managementul Calității 
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2. Politici şi strategii 
pentru asigurarea 
calităţii  
 

     Există o Politică a Calităţii în Universitatea Babeş-Bolyai şi 
anual sunt stabilite obiective în domeniul calităţii la nivel de 
universitate şi la nivel de facultăţi. 
     Îndeplinirea obiectivelor se evaluează la începutul anului, pentru 
anul anterior, atât la nivel de universitate, cât şi la nivel de facultăţi. 
     Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul 
facultăţilor/programelor de studii împreună cu responsabilii cu 
calitatea pe facultăţi, asigură implementarea deciziilor în domeniul 
calităţii, luate la nivel central  
     UBB are un Manual al Calităţii care conţine proceduri 
referitoare la activităţile universitare importante, precum și un Ghid 
al Competitivității și Calității. 

- Politica calităţii în Universitatea Babeş-Bolyai  
- Obiective privind asigurarea calităţii pe anul 2009 la 

Universitatea Babeş-Bolyai  
- Obiective privind asigurarea calităţii pe anul 2008 la 

Universitatea Babeş-Bolyai  
- Evaluarea obiectivelor privind asigurarea calităţii pe 

anul 2008, la Universitatea Babeş-Bolyai  
- Obiective privind asigurarea calităţii pe anul 2009, pe 

facultăţi  
- Obiective privind asigurarea calităţii pe anul 2008, pe 

facultăţi 
- obiectivelor privind asigurarea calităţii pe anul 2008, 

pe facultăţi 
- Manualul Calității 
- Ghidul Competitivităţii şi Calităţii la Universitatea 

Babeş-Bolyai 

C2 - PROCEDURI 
PRIVIND 

S.C.2.1. APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDIU 
ŞI DIPLOMELOR CE CORESPUND CALIFICĂRILOR 
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INIŢIEREA, 
MONITORIZAREA 
ŞI REVIZUIREA 
PERIODICĂ A 
PROGRAMELOR ŞI 
ACTIVITĂŢILOR 
DESFĂŞURATE 

1. Existenţa şi aplicarea 
regulamentului privitor 
la iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi 
evaluarea periodică a 
programelor de studiu  
 
 

     Acreditarea internă a programelor de studiu  se face conform 
documentului Acreditarea internă în Universitatea Babeş-Bolyai, 
adoptat de către Senat. 
     Consiliul pentru Curriculum este autoritatea competentă pentru 
evaluarea internă a programelor de studii.  
     Monitorizarea programelor se face conform Procedurii privind 
evaluarea şi revizuirea programelor de studii. 
     Planurile de învăţământ se întocmesc în conformitate cu  
Reperele de elaborare a planurilor de învăţământ,  aprobate de 
către Consiliul pentru Curriculum. 
     Planurile de învăţământ de la ID sunt monitorizate după o 
procedură proprie. 

- Acreditarea internă în Universitatea Babeş-Bolyai 
- Componența Consiliului pentru Curriculum 
- Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului 

pentru Curriculum 
- Procedură privind evaluarea şi revizuirea programelor 

de studii 
- Model de plan de învăţământ adoptat în Universitatea 

Babeş-Bolyai 
- Procedură de monitorizare a planurilor de învăţământ 

ID  

2. Corespondenţa 
dintre diplome şi 
calificări 
 
 

     Programele de studiu şi diplomele respectă reglementările în 
vigoare.  
     Monitorizarea programelor se face conform Procedurii privind 
evaluarea şi revizuirea programelor de studii  
     Prin studiu „Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor UBB”, 
universitatea sondează permanent nevoia de modificări în ceea ce 
priveşte programele de studiu 

- Procedură privind evaluarea şi revizuirea programelor 
de studii 

- Raport „Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor 
Universităţii Babeş-Bolyai” 

 

C3 - PROCEDURI S.C3.1. EVALUAREA STUDENŢILOR 
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OBIECTIVE ŞI 
TRANSPARENTE 
DE EVALUAREA 
REZULTATELOR 
ÎNVĂŢĂRII 

1. Universitatea are un 
regulament privind 
examinarea şi notarea 
studenţilor care este 
aplicat în mod riguros 
şi consecvent 
 
 
 

     Examinarea şi notarea  studenţilor este reglementată prin: 
Hotărâre cu privire la examinarea şi evaluarea studenţilor la 
examene , respectiv Regulamentul privind activitatea profesională 
a studenţilor din Universitatea Babeș-Bolyai. 
     Modalităţile de examinare a studenţilor se comunică la începutul 
cursului şi sunt  descrise explicit în syllabus. Syllabus-ul se publică 
obligatoriu pe site-ul facultăţii, unde poate fi consultat de către cei 
interesaţi. 
   Examenul de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat este 
organizat se desfăşoară după un regulament propriu (Regulament de 
organizare şi desfăşurare a examenului de finalizarea studiilor de 
nivel licenţă şi masterat). 

- Hotărâre cu privire la examinarea şi evaluarea 
studenţilor la examene 

- Regulament privind activitatea profesională a 
studenţilor din Universitatea Babeș-Bolyai 

- Model de syllabus adoptat în Universitatea Babeş-
Bolyai 

- Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului 
de finalizarea studiilor de nivel licenţă şi masterat  

 

C.4 - PROCEDURI 
DE EVALUARE 
PERIODICA A 
CALITĂŢII 
CORPULUI 
PROFESORAL 

S.C.4.1. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DE CERCETARE  

1. Raportul dintre 
numărul de cadre 
didactice şi studenţi 

     La nivelul Universităţii Babeş-Bolyai raportul dintre numărul de 
cadre didactice şi numărul de studenţi este de 1/28.     Raportul 
variază de la o specializare la alta, luând valori de la 1/8 la peste 
1/30. 
     Senatul Universităţii Babeş-Bolyai a adoptat  Strategia de 
dezvoltare a resurselor umane la Universitatea Babeş-Bolyai, 
2008-2011 pe baza modelelor oferite de către universităţi de 
prestigiu. Se vorbeşte de un raport cadru didactic/studenţi de 1/20. 

- Strategia de dezvoltare a resurselor umane la 
Universitatea Babeş-Bolyai, 2008-2011 
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2. Evaluarea colegială 
 
 

     Evaluarea colegială se realizează periodic, fiind organizată de 
catedre conform Procedurii privind evaluarea cadrelor didactice de 
către colegi, stabilite la nivel de universitate, folosind un chestionar 
specific. 
     Evaluarea colegială este obligatorie la promovarea pe un grad 
didactic superior. 
     Se lucrează la implementarea unui sistem informatizat de peer-
review, care să permită gestionarea unitară a acestor evaluări.  

- Procedură privind evaluarea cadrelor didactice de către 
colegi  

- Chestionar de evaluare de către colegi a activităţii de 
predare şi cercetare a cadrelor didactice 
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3. Evaluarea 
personalului didactic de 
către studenţi  
 

     Universitatea Babeș-Bolyai a fost probabil prima universitate 
românească care a aplicat un sistem de evaluare a activităţii 
didactice de către studenţi. Instrumentele de evaluare dezvoltate la 
UBB au servit ca model pentru chestionarele elaborate de alte 
universităţi. 
     Încă din 2002, la Universitatea Babeș-Bolyai se realizează 
semestrial evaluarea cadrelor didactice/cursurilor de către studenţi, 
după o procedură bine stabilită. De atunci, chestionarul a fost 
dezvoltat continuu, în acest moment existând 4 forme: A – pentru 
cursuri nivel licenţă, B – pentru seminarii/lucrări practice nivel 
licenţă, A1 – pentru cursuri nivel masterat, B1 – pentru 
seminarii/lucrări practice nivel masterat.  
     Din anul universitar 2004-2005, la UBB evaluarea cadrelor 
didactice este obligatorie. Fiecare cadru didactic trebuie evaluat o 
dată în cursul unui an universitar, într-unul dintre semestre. 
     Evaluarea este independentă, fiind coordonată de către Centrul 
pentru Managementul Calităţii, care prelucrează statistic datele si 
livrează rezultatele către facultăţi. Rezultatele sunt discutate şi 
analizate la nivel de catedre, fiind luate în considerare mai ales 
atunci când se pune problema promovării pe un grad didactic 
superior.  
     Anual sau semestrial se publică un raport de evaluare. 
     În prezent se lucrează la implementarea unui sistem de evaluare 
on-line a cadrelor didactice de către studenţi. 
     Cadrele didactice din sistemul ID sunt evaluate după o procedură 
proprie, cu instrumente specifice.  

      
      
      
- Procedura de evaluare a cursurilor de către studenţi în 

Universitatea Babeş-Bolyai  
- Chestionar A de evaluare a cursurilor de către studenţi 

- nivel licenţă  
- Chestionar B de evaluare a seminariilor / lucrărilor 

practice de către studenţi - nivel licenţă  
- Chestionar A1 de evaluare a cursurilor de către 

studenţi - nivel masterat  
- Chestionar B1 de evaluare a seminariilor / lucrărilor 

practice de către studenţi - nivel masterat  
- Rapoarte anuale sau semestriale  privind evaluarea 

cursurilor de către studenţi  
- Procedură de evaluarea a performanţelor cadrelor 

didactice din sistemul ID 
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4. Evaluarea de către 
managementul 
universităţii  
 
 

     Cadrele didactice sunt evaluate anual de către conducerea 
facultăţii/universităţii după o procedură bine stabilită, pe baza unor 
repere de performanţă adoptate de către Senat, cu ajutorul unor fişe 
de evaluare specifice fiecărui grad didactic. 
     Cadrele didactice se autoevaluează anual pe baza unei fişe de 
autoevaluare a performanţelor profesionale, în vederea stabilirii 
coeficienţilor de salarizare. 
     Universitatea Babeș-Bolyai dispune de formulare de evaluare 
multicriterială anuală pentru fiecare poziție didactică.  
     Angajarea menţinerea şi promovarea pe posturi didactice 
superioare se face după criterii transparente şi clar stabilite fiind 
utilizate evaluări din surse multiple: colegi, studenţi, conducere, 
autoevaluare. 
     Personalul didactic auxiliar, respectiv personalul nedidactic se 
autoevaluează şi este evaluat de către conducere anual, cu ajutorul 
unei fişe se evaluare specifice. 

- Procedură privind evaluarea cadrelor didactice de către 
conducerea instituţiei 

- Repere de performanţă cerute la angajarea pe posturi 
didactice şi la evaluarea anuală 

- Fişă de evaluare de către şeful de catedră, pentru post 
de profesor universitar 

- Fişă de evaluare de către şeful de catedră, pentru post 
de conferenţiar universitar 

- de evaluare de către şeful de catedră, pentru post de 
lector universitar 

- Fişă de evaluare de către şeful de catedră, pentru post 
de asistent şi preparator universitar 

- Procedură cu privire la instruirea şi perfecţionarea 
Personalului ID 

- Hotărâre privind aplicarea HG nr. 238/2000 pentru 
evaluarea performanţelor profesionale  

- Fişă de autoevaluare a performanţelor profesionale 
(preparator/asistent) 

- Fişă de evaluarea a personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic 
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C.5 -
ACCESIBILITATEA 
RESURSELOR 
ADECVATE 
ÎNVĂŢĂRII 

S. C.5.1. RESURSE DE ÎNVĂŢARE ŞI SERVICII STUDENŢEŞTI 

1. Disponibilitatea 
resurselor de învăţare  
 
 

     Studenţii Universității Babeș-Bolyai beneficiază de serviciile 
Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” şi ale 
bibliotecilor filiale. S-au făcut permanent investiţii în achiziţia de 
carte, periodice, abonamente la baze de date, resursele fiind 
disponibile atât în format electronic cât şi tipărit. 
     Toţi studenţii au acces liber la orice resursă de învăţare. 
Bibliotecile filiale au fost reorganizate în sistem de acces liber la 
raft. 
     Universitatea Babeș-Bolyai dispune de două edituri proprii, 
Presa Universitară Clujeană (PUC) și Editura Fundaţiei Studiilor 
Europene (EFES) –şi de un Serviciu de Multiplicare unde sunt 
tipărite resurse importante destinate învăţării. 

- Documente cu spații destinate sălilor de lectură 
- Baze de date on-line, disponibile în perioada 2003-

2008  
- Lista periodicelor tehnico-ştiinţifice străine cu 

abonament în perioada 2003-2008  
- Achiziţia de publicaţii în perioada 1997-2007 
- Reviste şi ziare propuse spre abonare în 2008  
- Hotărâre cu privire la extinderea şi consolidarea 

bibliotecilor filiale  
- Apariţii editoriale la Presa Universitara Clujeană 
- Apariţii editoriale la Editura Fundaţiei pentru Studii 

Europene (EFES) 
- Lista cursurilor tipărite la Serviciul Multiplicare în 

perioada 2004-2008 

2. Servicii studenţeşti  
 

     Universitatea Babeș-Bolyai dispune de spaţii de cazare, 
biblioteci şi săli de lectură, baze de practică şi agrement, spaţii 
pentru activităţi culturale şi sportive şi spaţii pentru servirea mesei. 
     Aproximativ 15% dintre studenţii UBB sunt cazaţi în cămine, 
fiind soluţionate  62% din totalul cererilor de cazare înregistrate. 
     Universitatea Babeș-Bolyai oferă studenţilor servicii diverse: 
cazare şi masă , orientare în carieră, facilităţi IT şi acces la Internet, 
formaţii artistice, mobilităţi studenţeşti, certificarea competenţelor 
lingvistice. 
     Studenţii pot face propuneri şi ridica probleme prin 
reprezentanţii lor în fiecare Şedinţă de Senat (Vocea Studenţilor). 
Conducerea Universității Babeș-Bolyai răspunde doleanţelor 

- Baza materială a Universităţii Babeş-Bolyai (total 
spaţii) 

- Suprafaţa şi numărul locurilor de cazare ale 
Universităţii Babeş-Bolyai 

- Regulament privind cazarea în căminele studenţeşti  
- Regulament privind organizarea şi funcţionarea 

căminelor studenţeşti  
- Facilităţile ICT destinate studenţilor Universităţii 

Babeş-Bolyai  
- Accesul la Internet în Universitatea Babeş-Bolyai  
- Implementarea programului Erasmus la Universitatea 

Babeş-Bolya  
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studenţilor şi încearcă să le soluţioneze. - Reglementare privind organizarea formaţiunilor 
artistice ale studenţilor din Universitatea Babeş-
Bolyai  

- Centrul de Carieră 
- Centrul "Lingua" pentru Dezvoltarea şi Perfecţionarea 

Comunicării în Sfera Publică  
- Centrul de Limbi Moderne "Alpha" 
- Măsuri luate la propunerea studenților 
 

C6 - BAZA DE DATE 
ACTUALIZATĂ 
SISTEMATIC, 
REFERITOARE LA 
ASIGURAREA 
INTERNĂ A 
CALITĂŢII 

S. C.6.1. SISTEME DE INFORMAŢII 

1. Baze de date şi 
informaţii  
 

     În Universitatea Babeș-Bolyai se folosesc trei aplicaţi care 
facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor 
relevante pentru asigurarea şi monitorizarea calităţii: 

- Aplicaţia AcademicInfo  pentru evidenţa şcolară;  
- Aplicaţia Managementul Cercetării pentru urmărirea activităţii 
ştiinţifice; 

- Aplicaţia ManageAsist pentru modelarea integrată a activităţilor 
administrative. 

     Centrul pentru Managementul Calităţii, aflat în subordonarea 
prorectorul responsabil cu calitatea şi competitivitatea, 
monitorizează permanent poziţia universității în raport cu alte 
instituții, urmărind clasamentele naţionale şi internaţionale 
relevante şi publicând rapoarte periodice în acest sens: Ghidul 
Competitivităţii şi Calităţii şi trimestrial Buletinul Departamentului 
Calităţii şi Competitivităţii. 
     În 2009, în cadrul proiectului POSDRU „Asigurarea calității 
programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 
orientarea spre piața muncii”  a fost elaborată o bază de date, care 
conține  informații despre sistemele de asigurare a calității la 

 
- Proiectul de informatizare avansată în cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai  
- Aplicaţia AcademicInfo   
- Aplicaţia Managementul Cercetării  
- Aplicaţia ManageAsist 
- Ghidul Competitivității și Calității 
- Buletinul Departamentului Calităţii şi Competitivităţii 
- Baza de date 
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universități performante, articole relevante pentru domeniul 
calității, precum și documente interne ale Universității Babeș-
Bolyai, ordonate pe categorii. 

C.7 - 
TRANSPARENŢA 
INFORMA ŢIILOR 
DE INTERES 
PUBLIC CU 
PRIVIRE LA 
PROGRAMELE DE 
STUDII ŞI,  
DUPĂ CAZ, 
CERTIFICATELE, 
DIPLOMELE ŞI 
CALIFICĂRILE 
OFERITE 

S. C. 7.1. INFORMAŢIE PUBLICĂ 

1. Oferta de informaţii 
publice 
 

     Informaţiile oferite publicului sunt comparabile cu cele oferite 
de către universităţile europene  
     Site-ul Universității Babeș-Bolyai şi cele ale facultăţilor conţin 
informaţii actuale şi corecte  despre admitere, programe de studiu, 
cadre didactice, cercetare, facilităţi oferite studenţilor, asigurarea 
calităţii, posturi didactice şi nedidactice scoase la concurs, burse, 
cazare, regulamente, structura anului universitar, planuri de 
învăţământ, syllabus-uri, suporturi de curs, etc.  
     Universitatea Babeș-Bolyai se promovează prin diverse 
materiale tipărite, mass-media locală, precum și prin intermediul 
postului de radio propriu. Unităţile  UBB publică buletine, 
newsletter, broşuri şi pliante proprii. 
     Universitatea Babeș-Bolyai dispune de un Regulament de 
soluţionare a petiţiilor şi a cererilor privitoare la informaţiile de 
interes public şi de un Registru pentru înregistrarea cererilor şi 
răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public. 

- Site web www.ubbcluj.ro 
- Buletine, newsletter, broșuri, pliante, ghiduri, etc., 

elaborate de diverse departamente 
- Regulament de soluţionare a petiţiilor şi a cererilor 

privitoare la informaţiile de interes public  
- Registru pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor 

privind accesul la informaţiile de interes public 
- Postul de radio 

C.8 -  
FUNCŢIONALITA 
TEA 

S.C.8.1. STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI ESTE CONFORMĂ PREVEDERILOR LEGALE ŞI ÎŞI 
DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA PERMANENT 

http://www.ubbcluj.ro/
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STRUCTURILOR 
DE ASIGURAREA 
CALITĂŢII 
EDUCAŢIEI, 
CONFORM LEGII 1. Comisia coordonează 

aplicarea procedurilor 
şi activităţilor de 
evaluare şi asigurare a 
calităţii 
 
 
 
 
 

     Procedurile, activităţile şi instrumentele referitoare la calitate, 
Manualul Calităţii, obiectivele anuale în domeniul calităţii, 
structurile implicate în realizarea lor, precum şi componenţa 
acestora au fost aprobate de către Senatul Universității Babeș-
Bolyai şi aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin intermediul site-
ului Centrului pentru Managementul Calităţii (http://qa.ubbcluj.ro), 
Buletinului Informativ publicat de către Rectorat, a Ghidului 
Competitivităţii şi Calităţii, a Buletinului Departamentului 
Competitivităţii şi Calităţii, şi prin alte mijloace. 
     Rapoartele anuale de evaluare internă sunt elaborate de către 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii împreună cu Centrul 
pentru Managementul Calităţii, şi sunt publicate pe site-ului dedicat 
calității. 
     Cooperarea în domeniul calităţii între Universitatea Babeș-
Bolyai şi alte instituții de învățământ superior se realizează prin 
participarea la proiecte comune, evenimente naţionale şi 
internaţionale care au ca rezultat dezvoltarea şi implementarea 
bunelor practici. 

- Site web http://qa.ubbcluj.ro 
- Buletinul Informativ al Universităţii Babeş-Bolyai 
- Ghidul Competitivității și Calității 
- Buletinul Departamentului Calităţii şi Competitivităţii 
- Rapoarte anuale de evaluare internă postate pe site 
- Proiecte comune cu alte universități, în domeniul 

calității (Consorțiul Universitaria) 
 

 
 
 

http://qa.ubbcluj.ro/
http://qa.ubbcluj.ro/

