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PROGRAMUL UBB 500
2008, Consiliul Academic
În anul 2006 a fost elaborată strategia UBB în vederea accederii între primele 500
universităţi ale lumii, prin prisma clasamentului Shanghai. Programul debutează cu o descriere
succintă a Sistemului Shanghai de clasificare a universităţilor, a factorilor prin care acesta este
recunoscut şi acceptat pe plan internaţional, precum şi a criteriilor şi indicatorilor utilizaţi în
Clasament. Poziţionarea Universităţii în sistemul de clasificare Shanghai şi evoluţia în 2006 şi
2007 este legată de numărul de articole ISI publicate în 2006-2007, pe facultăţi.
În ceea ce priveşte publicaţiile ISI la nivelul universităţii, s-a constat o creştere a
acestora: cu 2% în anul 2006 faţă de anul 2005, cu 46% în anul 2007 faţă de anul 2006, cu 40%
în anul 2008 faţă de anul 2007 şi cu aproximativ 2,6% în anul 2009 faţă de 2008. Din analiza
întreprinsă, se poate constata faptul că, facultăţile cu profil “experimental”, care au avut o
producţie ridicată, şi-au mobilizat potenţialul în vederea creşterii acesteia, în timp ce facultăţile
cu o producţie ISI scăzută nu au reuşit să o obţină o rată acceptabilă de progres. Din acest motiv,
programul de faţă îşi propune o regândire a proiecţiei făcută pe 2006, pentru următorii 5 ani, pe
baza unor criterii care să ţină cont de ponderea domeniului în producţia ISI pe plan mondial şi de
potenţialul efectiv de creştere în cadrul UBB.
Pentru îndeplinirea cât mai eficientă a acestui obiectiv, trebuie să se aibă în vedere
următorii factori: numărul de articole ISI publicate în cadrul domeniului, pe plan mondial;
poziţia actuală a României în clasificările privind producţia ştiinţifică în comparaţie cu alte ţări
din Europa şi din lume; numărul de cadre didactice din fiecare facultate; evoluţia numărului de
articole în cadrul unei facultăţi; publicarea de articole în Nature şi Science, fiecare dintre acestea
fiind echivalent cu circa 100 de articole ISI. Pornind de la aceşti factori, sunt prezentate proiecţii
cu o creştere anuală medie de circa 20%. Acestor prognoze le sunt aferente anexele
corespunzătoare, care exemplifică, punctual, datele existente: analiza este făcută pe facultăţi,
domenii, personal didactic, cercetători, număr ţintă de articole ISI, numărul de articole atins,
finalizată cu anexa în care este dată distribuţia universităţilor de clasă mondială pe continente şi
ţări.
În anul 2008 a fost creat un profil al Universităţii Babeş-Bolyai, în baza căruia, autorii
ierarhizării au solicitat date (nume de angajatori relevanţi) pentru ediţia din 2009 a THES-QS
Ranking. Potrivit THES-QS Ranking, indicatorii de performanţă utilizaţi pentru stabilirea
ierarhiei universităţilor sunt următorii: Peer-Review - 40%; Evaluarea angajatorilor - 10%;
Raportul Student/ Personal academic – 20%; Număr de citări - 20%; Personal academic
internaţional - 5%; Studenţi internaţionali 5%. Universitatea Babeş-Bolyai a intrat astfel pe
poziţia 601+ a clasamentului, alături de alte câteva instituţii de învăţământ superior. Profilul
Universităţii
Babeş-Bolyai
poate
fi
vizualizat
la
adresa:
http://www.topuniversities.com/university/7590/babesbolyai-university .
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Programul UBB500 încheie analiza poziţionării instituţiei noastre în cadrul
Clasamentului Shanghai, prin propunerea unor modalităţi de creştere a producţiei ISI la
Universitatea “Babeş-Bolyai”, precum şi a unor măsuri de implementare a Proiectului UBB500.
Odată cu lansarea Strategiei cercetării în UBB şi a Proiectului500, Universitatea “Babeş-Bolyai”
a întreprins o serie de acţiuni specifice, regăsite în programul la care ne referim, instituind,
totodată măsuri concrete care se pot lua, în vederea susţinerii proiecţiei de producţie ISI.

