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Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) în Rankingurile Universitare 

 
 Prof. univ. dr. Daniel David, UBB 

 

I. INTRODUCERE 

Pornind de la Raportul pe anul 2015 al Think Tankului G3A (vezi la 

https://danieldavidubb.files.wordpress.com/2015/12/raport-2015-rpss.pdf), prezint aici o a analiză mai 

detaliată a poziţionării UBB în rankingurile universitare internaţionale. 

Rankingul universitar este important (1) ca element diagnostic şi (2) ca mijloc de promovare într-un 

mediu competitiv. Aşadar, poziţionarea bună în rankinguri nu este un scop în sine, un fetiş, ci un demers care 

serveşte (1) politicilor universitare (ex. pentru a înţelege unde suntem în context internaţional, de ce suntem la 

nivelul la care suntem şi cum putem ajunge la nivelul la care dorim) şi (2) promovării programelor 

universitare pe o piaţă academică globalizată şi competitivă.  

La nivel internaţional există un număr mare de rankinguri universitare. Cele mai reprezentative şi 

prestigioase pun accent pe componenta de cercetare, la care se adaugă indicatori legaţi de de predare, transfer 

de cunoaştere şi internaţionalizare.  

În cele ce urmează voi face o scurtă analiză a poziţiilor UBB în cele mai importante rankinguri 

universitare (fără a le epuiza) şi voi formula o serie de concluzii şi implicaţii, aşa cum le văd eu. Nu am inclus 

în analiză rankingurile universitare bazate pe vizibilitatea/impactul/popularitatea online, deoarece am dorit să 

focalizez analiza mai ales pe indicatorii tradiţionali majori, de cercetare şi educaţie (inclusiv de prestigiu 

academic); astfel de rankinguri pot fi analizate online (vezi spre exemplu Webometrics la 

http://www.webometrics.info/ sau WUWR la http://www.4icu.org/top200/). Criteriile utilizate de fiecare 

ranking analizat aici pot fi studiate detaliat urmând linkurile indicate în text. 

 

II. UBB ÎN RANKINGURI – ANALIZA GLOBALĂ  

Evaluările globale ale unei instituţii de învăţământ superior sunt fundamentale, deoarece ele reflectă 

calitatea generală a unei universităţi. Am analizat (vezi Tabelul 1) poziţiile (Top-3) poziţia UBB în 

clasamentele internaţionale care evaluează global (ca întreg) o universitate, în raport cu universităţile 

româneşti tradiţionale. 

 

Tabel 1. Ranking-uri internationale globale privind universităţi româneşti tradiţionale.  
[Notă: Universităţile româneşti nu apar ca structuri globale în rankinguri internaţionale majore precum: Academic Ranking 

of World Universities (ARWU - http://www.shanghairanking.com/) şi NTU Ranking (NTUR - 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/Default.aspx)]. 

Ranking 

Anul 

URAP QS SCImago U.S. 

News 

U-Multirank THE 

2009 - UB-501+; UBB-

601+;  

PR: ultimii 5 ani 

UPB-874; 

UB-1175; 

UBB-1215;  

PR: 2003-

2007 

- - - 

2010 UB-727 

(B++); 

UBB-941 

(B+); 

UAIC-1261 

(B+);  

PR: articole 

din anul 

precedent; 

alţi 

indicatori 

din ultimii 5 

ani 

- UPB-777; 

UBB-1132; 

UB-1191;  

PR: 2004-

2008 

- - - 

2011 UBB-732 UAIC-601+; UPB-698; - - - 

http://www.webometrics.info/
http://www.shanghairanking.com/
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(B++); UB-

774 (B++); 

UAIC-1324 

(B+); 

UTGA este 

pe poziţia 

1226 (a treia 

în ţară);  

PR: articole 

din anul 

precedent; 

alţi 

indicatori 

din ultimii 5 

ani 

UVT-601+;  

PR: ultimii 5 ani 

 

UBB-1044; 

UB-1140;  

PR: 2005-

2009 

2012 UB-740 

(B++); 

UBB-909 

(B+); UPB-

1091 (B+);  

PR: articole 

din anul 

precedent; 

alţi 

indicatori 

din ultimii 5 

ani 

UAIC-601+; UB-

601+; UBB-601+; 

UVT-601+;  

PR: ultimii 5 ani 

 

UPB-613; 

UBB-939;  

UB-1099:  

PR: 2006-

2010 

- - - 

2013 UB-733 

(B++); 

UPB-751 

(B++); 

UBB-869 

(B++);  

PR: articole 

din anul 

precedent; 

alţi 

indicatori 

din ultimii 5 

ani 

UAIC-701+ (348-

international 

faculty); UB-701+ 

(308-employer 

reputation); UBB-

701+; UVT-701+;  

PR: ultimii 5 ani 

 

UPB-546; 

UBB-880;  

UB-1050;  

PR: 2007-

2011 

- - - 

2014 UPB-594 

(B++); UB-

684 (B++); 

UBB-709 

(B++); 

PR: articole 

din anul 

precedent; 

alţi 

indicatori 

din ultimii 3 

ani 

UB-651-700 (275 

– employer 

reputation; 395-

Art&Humanities; 

386-Natural 

Sciences); UBB-

701+; UAIC-

701+; UVT/701+; 

PR: ultimii 5 ani 

UPB-517; 

UBB-868;  

UB-993;  

PR: 2008-

2012 

- - - 

2015 UPB-621 

(B++); 

UBB-690 

(B++); UB-

726 (B++); 

PR: articole 

UB-651-700 (371- 

Art&Humanities; 

371-Natural 

Sciences); UBB-

701+; UAIC-

701+; UVT/701+; 

 UBB 

(560); 

UB 

(588); 

UPB 

(706) 

U-Multirank are 5 

dimensiuni şi 31 de 

indicatori, astfel încât este 

dificil de stabilit un 

clasament standard, acesta 

fiind individualizat de fiecare 

UBB (501-

600); UAIC 

(601-800); 

UB (601-

800); UVT 

(601-800) 
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din anul 

precedent; 

alţi 

indicatori 

din ultimii 3 

ani 

PR: ultimii 5 ani 

 

PR: 

2009-

2013 

utilizator. Luând însă în 

calcul simultan toţi cei 31 de 

indicatori, UBB ocupă 

poziţia a şaptea din 16 

universităţi din ţară. 

Combinaţia tuturor celor 31 

de indicatori anulează 

indicatorii tradiţionali care 

definesc o universitate de tip 

world-class, făcând astfel ca 

prima universitate din ţară să 

fie Universitatea Aurel 

Vlaicu din Arad. Focalizând 

însă analiza mai mult pe 

indicatorii tradiţionali de tip 

world-class (ex. 

cercetare/predare/transfer de 

cunoaştere/internaţionalizare) 

şi eliminând indicatori locali 

(ex. implicarea regională), 

UBB ocupă poziţia a doua, 

iar UB prima poziţie. 

Legenda: UAIC-Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; UB-Universitatea din Bucureşti; UBB-Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; UPB-Universitatea „Politehnica” din Bucureşti; UVT-Universitatea de Vest din 

Timişoara; UTGA-Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi; URAP: University Ranking by Academic 

Performance (http://www.urapcenter.org/2014/); QS: TopUniversities (QS-Ranking - 

http://www.topuniversities.com/university-rankings); SCImago: SCImago Institutions Rankings 

(http://www.scimagoir.com/); U.S. News (http://www.usnews.com/rankings); U-Multirank 

(http://www.umultirank.org/#!/home); THE: The World University Ranking (https://www.timeshighereducation.com/world-

university-rankings); PR: perioada de raportare (aceasta variază în funcţie de indicator, dar am prezentat-o cu valoarea cea 

mai importantă). 

 

III. UBB ÎN RANKINGURI – ANALIZĂ PE DOMENII 

 

(1) ARWU (Top-500; vezi la http://www.shanghairanking.com/)  
UBB este singura universitate din România care a pătruns în anul 2013 în ARWU-Shanghai Ranking, 

prin domeniul matematică (101-150); perioada de raportare (PR) a lucrărilor este 2011-2012. În anul 2014 a 

ajuns pe locurile 151-200 (perioada de raportare a lucrărilor este 2012-2013). În anul 2015 (perioada de 

raportare a lucrărilor este 2013-2014) nu se mai regăseşte în clasament (Top-200). 

 

(2) URAP (vezi la http://www.urapcenter.org)  

Am inclus în analiza specifică doar primele trei universităţi româneşti din clasamentul global URAP 

(vezi Tabelul 1). Pentru 2011/2012 şi 2012/2013 perioada de raportare include articole din anul precedent, iar 

pentru alţi indicatori (ex. citări) se analizează ultimii 5 ani. Pentru 2013/2014 şi 2014/2015 perioada de raportare 

include articole din anul precedent, iar pentru alţi indicatori (ex. citări) se analizează ultimii 3 ani. 

UBB  

 2014/2015: ştiinţe chimice (chemical sciences) (580); ştiinţe biologice (biological sciences) (953); 

ştiinţele pământului (earth sciences) (420); inginerie (engineering) (538); ştiinţele mediului 

(environmental sciences (452); ştiinţe matematice (mathematical sciences) (354); ştiinţe fizice 

(physical sciences) (707) 

 2013/2014: ştiinţe chimice (chemical sciences) (714); inginerie (engineering) (721); ştiinţe matematice 

(mathematical sciences) (505); ştiinţe fizice (physical sciences) (862) 

 2012/2013: inginerie (738); ştiinţe (521); ştiinţe sociale (909) 

 2011/2012:  inginerie (821); agricultură (948); ştiinţe (514) 

 

http://www.usnews.com/rankings
http://www.umultirank.org/#!/home
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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UAIC 

 2014/2015: ştiinţe chimice (chemical sciences) (852); inginerie (engineering) (644); ştiinţe matematice 

(mathematical sciences) (600); ştiinţe fizice (physical sciences) (766); ştiinţele mediului 

(environmental sciences (405); management servicii (252) 

 2013/2014: ştiinţe chimice (chemical sciences) (887); inginerie (engineering) (650); ştiinţe matematice 

(mathematical sciences) (523); ştiinţe fizice (physical sciences) (784); ştiinţele mediului 

(environmental sciences) (394); management/servicii (196) 

 2012/2013: inginerie (834); ştiinţe (973) 

 2011/2012:  inginerie (853) 

UB  

 2014/2015: ştiinţe chimice (chemical sciences) (603); inginerie (engineering) (828); ştiinţe fizice 

(physical sciences) (443); ); ştiinţe matematice (mathematical sciences) (395) 

 2013/2014: ştiinţe chimice (chemical sciences) (571); inginerie (engineering) (797); ştiinţe matematice 

(mathematical sciences) (418); ştiinţe fizice (physical sciences) (558); ştiinţele pământului (earth 

science) (444) 

 2012/2013: inginerie (742); ştiinţe (492) 

 2011/2012: inginerie (786); ştiinţe (519) 

 

UPB  

 2014/2015: ştiinţe chimice (chemical sciences) (533); inginerie (engineering) (451); ştiinţe matematice 

(mathematical sciences) (384); ştiinţe fizice (physical sciences) (324)  

 2013/2014: ştiinţe chimice (chemical sciences) (605); inginerie (engineering) (478); ştiinţe fizice 

(physical sciences) (383) 

 2012/2013: inginerie (357); ştiinţe (879) 

 2011/2012: inginerie (387) 

UTGA 

 2014/2015: ştiinţe chimice (chemical sciences) (941); inginerie (engineering) (697); ştiinţele mediului 

(environmental sciences (313) ; management/servicii (198) 

 2013/2014: inginerie (engineering) (726); ştiinţe matematice (mathematical sciences) (761); ştiinţele 

mediului (environmental sciences) (358); management/servicii (179) 

 2012/2013: inginerie (840) 

 2011/2012:  inginerie (584) 

 

(3) QS (vezi la http://www.topuniversities.com/university-rankings) (PR: ultimii 5 ani)  

Am inclus în analiză doar primele trei universităţi româneşti din clasamentul global QS.  

UBB  

 2015: limbi moderne (151-200); matematică (151-200)  

 2014: limbi moderne (301-400); matematică (251-300)  

UAIC 

 2015: limbi moderne (201-250)  

 2014: limbi moderne (251-300)  

UB  

 2015: limbi moderne (101-150); media şi comunicare (151-200); lingvistică (151-200); matematică 

(251-300); chimie (301-350); fizică şi astronomie (301-350);  

 2014: limbi moderne (251-300); matematică (301-400); fizică şi astronomie (301-400)  

 2013: media şi comunicare (151-200); limbi moderne (151-200)  

 2012: media şi comunicare (151-200); literatura şi limba engleză (151-200)  

UVT  

 2015: limbi moderne (101-150)  

 2014: limbi moderne (151-200)  
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(4) U.S. News (vezi la http://www.usnews.com/rankings)  

UBB  

 2015/2016: matematică (63)  

 2014/2015: matematică (81)  

UB  

 2015: matematică (134)  

 

IV. CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII 

 

UBB – Analizată ca structură globală  

În rankingul U.S. News, UBB ocupă în 2015/2016 prima poziţie (560) între universităţile româneşti, 

fiind urmată de UB (588) şi UPB (706). Şi în rankingul THE, UBB ocupă în 2015/2016 prima poziţie din ţară 

(501-600 la nivel internaţional), fiind urmată de UAIC, UB şi UVT (toate trei în intervalul 601-800 la nivel 

internaţional). În rankingul URAP, UBB a progresat continuu, ajungând în anul 2015 pe poziţia 690 (în 2010 

era pe poziţia 941); este însă devansată în rankingul URAP 2015 de UPB (621), dar devansează UB (726). În 

rankingul QS, UBB se menţine constant pe poziţia 701+ în anii 2013, 2014 şi 2015, deşi în 2009 şi 2012 

ocupa poziţia 601+; în 2009, 2014 şi 2015 UB ocupă cea mai bună poziţie în acest ranking, deşi în 2012 şi 

2013 UB şi UBB ocupau aceeaşi poziţie (700+). În rankingul SCImago între 2009-2014 UBB ocupă poziţia a 

doua (868 în 2014), după UPB (517 în 2014), dar înaintea UB (993 în 2014).  

Concluzie: UBB este una dintre universităţile româneşti care ocupă frecvent unul din primele 

trei locuri din ţară în rankingurile internaţionale, în funcţie de nuanţele indicatorilor de clasificare. 

Prin poziţionarea în U.S. News (560) şi în THE (501-600), UBB ocupă cea mai bună poziţie dintre toate 

universităţile româneşti în rankingurile internaţionale de prestigiu care se bazează pe datele Web of 

Science. Dacă se consideră datele Scopus, atunci prima poziţie dintre toate universităţile româneşti în 

rankingurile internaţionale de prestigiu este ocupată de UPB (în SCImago - 517). 

 

UBB – Analizată pe domenii 

UBB este prima universitate românească care a pătruns în rankingul U.S. News în anul 2014/2015, cu 

domeniul matematică, pe un loc foarte bun la nivel international (81). În anul 2015/2016, alături de UBB intră 

în acest ranking şi UB, tot cu domeniul matematică, ocupând poziţia 134, în timp cu UBB îşi îmbunătăţeşte 

poziţia de la 81 la 63.  

UBB este tot prima universitate care a pătruns în rankingul ARWU, în anul 2013, cu domeniul 

matematică (101-150) şi a rămas singura universitate şi în anul 2014, deşi are în 2014 o uşoară scădere în 

poziţia ocupată la nivel international în ARWU(151-200). În 2015 UBB nu mai apare în Top-200 ARWU. 

UBB pătrunde în 2014 şi în rankingul QS pe domenii (UB era singura universitate care era menţionată 

în acest ranking din 2012), cu domeniile limbi moderne (301-400) şi matematică (251-300); ambele domenii 

ale UBB obţin poziţii mai bune în anul 2015 faţă de anul 2014 – limbi moderne (151-200)/matematică (151-

200) -, iar matematica de la UBB devine în acest ranking prima din ţară în 2015. 

În rankingul URAP, UBB are o evoluţia importantă, atât în ceea ce priveşte numărul de domenii 

incluse în ranking, cât şi poziţionarea acestora. Într-adevăr, în 2014/2015, UBB are cele mai multe domenii 

incluse în analiza URAP, fiind prima între universităţile româneşti analizate în domeniile biologie, ştiinţele 

pământului şi matematică.  

Concluzie: UBB este una dintre universităţile româneşti care ocupă unul din primele trei locuri 

din ţară, în funcţie de nuanţele indicatorilor de clasificare, în cele mai multe rankinguri pe domenii. În 

2015, UBB ocupă cea mai bună poziţie dintre universităţile româneşti în rankingurile internaţionale de 

prestigiu pe domeniile biologie, ştiinţele pământului şi matematică, cu accent pe domeniul matematică. 
  

UBB – Implicaţii potenţiale ale poziţionării în rankinguri 

Acestea fiind ştiute, putem asuma cel puţin două atitudini principale faţă de această analiză (cel puţin 

aşa văd eu lucrurile acum, fără a avea pretenţia că sunt singurele atitudini posibile).  

Prima atitudine ar fi să ignorăm poziţia UBB în rankingurile universitare. Eu cred că acest lucru ar fi 

detrimental pentru UBB deoarece ne-am izolat astfel de informaţii importante, cu rol diagnostic, care ar putea 

fundamenta politici universitare de tip world-class. Într-adevăr, UBB ţinteşte performanţe academice similare 
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celor mai bune universităţi ale lumii (universităţi de tip world-class), aflate în topurile acestor rankinguri 

universitare. Dar dacă nu cunoaştem indicatorii academici utilizaţi în aceste rankinguri, indicatori care 

exprimă cultura academică a unor universităţi de tip world-class, nu avem nicio şansă de a intra în această 

ligă. Asta duce la scăderea prestigiului academic, cu impact negativ apoi asupra atragerii de studenţi şi de 

resurse financiare. 

A doua atitudine ar fi aceea în care  folosim aceste informaţii cu rol diagnostic – pentru a înţelege 

unde suntem -, iar de aici să gândim apoi politici academice care să ne includă în liga universităţilor de tip 

world-class. Spre exemplu, putem porni de la observaţia că în timp ce poziţionarea UBB ca structură globală 

în rankingurile internaţionale este  mixtă – a debutat foarte bine în U.S. News, a evoluat în URAP şi SCImago 

şi din 2013 stagnează în QS -, poziţionarea UBB prin domenii specifice este mai dinamică. Acest lucru 

sugerează că competitivitatea internaţională a UBB este susţinută în mare parte probabil doar de câteva 

domenii de excelenţă din numărul mare de domenii care există în UBB (aparenta excepţie din clasamentul 

THE – unde UBB apare în 2015/2016 mai bine poziţionată global – rezultă din cauză ca în analiza pe domenii 

se prezintă doar primele 100 de universităţi). Identificarea şi susţinerea domeniilor care pot asigura un avantaj 

competitiv de tip world-class este aşadar fundamentală, în logica promovată şi de Uniunea Europeană a smart 

specialisation. Celelate domenii, mai puţin competitive şi/sau care şi-au pierdut competitivitatea avută - odată 

identificate şi înţelese mecanismele care le blochează -, pot fi stimulate pentru competitivitate de tip world-

class şi/sau pot fi reorientate spre funcţii importante ale UBB la nivel regional şi naţional, stimulând astfel 

structuri academice diferenţiate, care permit apoi traiectorii şi profiluri de carieră diferite şi flexibile (ex. de 

tip graduate vs. undergraduate). Aşadar, focalizarea indicatorilor academici din UBB (ex. de angajare, 

promovare, premiere, salarizare) pe indicatori utilizaţi în rankingurile internaţionale – foarte important: 

specifici fiecărui domeniu! -, poate duce nu doar la la o mai bună poziţionare în rankinguri, ci şi la o mai bună 

racordare a culturii organizaţionale a UBB cu cea a universităţilor de tip world-class. Asta poate atrage apoi 

prestigiu academic care rândul său atrage studenţi şi resurse financiare, intrându-se astfel într-o formulă de 

evoluţie sustenabilă, în care cauza şi efectul se potenţează reciproc, în beneficiul universităţii.  

În consecinţă, fiecare domeniul al UBB ar trebui să se autoevalueze prin prisma unor indicatori 

compoziţi incluşi în rankingurile universitare internaţionale, specifici fiecărui domeniu. Apoi, în funcţie 

de rezultatul obţinut, fiecare domeniu se poate proiecta ca structură de tip smart specialisation, 

focalizată (neexclusiv) pe programe de tip graduate (cercetare/transfer tehnologic/internaţionalizare), 

sau ca structură mai globală, focalizată (neexclusiv) pe programe de tip undergraduate 

(predare/învăţare/relaţia cu comunitatea). În acest fel, pe termen mediu/lung, fiecare domeniul al UBB 

poate contribui maximal, la nivelul potenţialului pe care îl are, la o poziţionare cât mai bună a UBB în 

rankinguri internaţionale şi îşi poate stabili singur/autonom profilul şi contribuţia academică în cadrul 

UBB (sigur, iniţial în funcţie de nivelul la care se află, dar în acord cu practicile internaţionale 

specifice). 


