Rezultate Emerging Europe and Central Asia University Rankings
(EECA) 2018

Universitatea de Vest din Timişoara este şi în acest an prezentă în topul celor mai bune 300 de universităţi
din 20 de ţări din Europa şi Asia Centrală, ocupând locul 4 la nivel naţional, în topul celor 16 universităţi din
România. La nivelul ţărilor din regiunile cărora li s‐a dedicat acest clasament, UVT ocupă poziţia 71, astfel fiind
plasată alături de instituţii de învăţământ superior cu reputație recunoscută la nivel regional. În Europa şi Asia
Centrală există aproximativ 2.900 de instituţii de învăţământ superior (potrivit Webometrics), asta însemnând că
UVT se regăseşte între primele 28% de universităţi de top din aceste 2 regiuni cărora li s‐a dedicat clasamentul
QS EECA Rankings 2018.
În realizarea clasamentului din acest an au fost analizate aproximativ 70.000 de răspunsuri ale membrilor
comunității academice internaţionale cu privire la cele mai bune instituţii de învăţământ superior în zona de
cercetare şi mai mult de 30.000 de răspunsuri ale angajatorilor din lume cu privire la universităţile care produc
cei mai buni profesioniști. Pentru obținerea acestor informaţii au fost folosite cele 2 studii anuale ale QS: Global
Academic Survey şi Global Employer Survey. De asemenea, au fost evaluate rezultatele obţinute de instituţii prin
activitatea de cercetare ştiinţifică, în ultimii 5 ani (perioada 2011‐2015), utilizând date din Scopus. Au fost
evaluate doar instituţiile care au generat mai mult de 150 de lucrări ştiinţifice în ultimii cinci ani.
Indicatorii de performanţă utilizaţi în această clasificare sunt: reputaţie academică ‐ 30%, reputaţie
angajatori ‐ 20%, raport studenţi/facultate ‐ 15%, raport lucrări/facultate ‐ 10%, impact web ‐ 10%, cadre
didactice cu doctorat ‐ 5%, raport citări/lucrări ‐ 5%, cadre didactice internaţionale ‐ 5%, studenţi internaţionali
‐ 5%.
Alături de Universitatea de Vest din Timişoara sunt prezente în această clasificare regională dedicată
ţărilor în curs de dezvoltare din Europa şi Asia Centrală şi universităţile comprehensive din Consorţiul
Universitaria: Universitatea din București, Universitatea „Babeș‐Bolyai” din Cluj‐Napoca şi Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi: https://www.topuniversities.com/university‐
rankings/eeca‐rankings/2018
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