UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Rezultate THE Subject Rankings 2020
Universitatea de Vest din Timişoara este prezentă şi în acest an în
Times Higher Education Subject Rankings cu domeniul Ştiinţe fizice
(top 801+ din 1054 de universităţi la nivel mondial) regăsindu-se între
cele 5 universităţi din România ierarhizate. Subdomeniile aferente
domeniului Ştiinţe fizice sunt: Fizică, Matematică, Chimie şi Ştiinţe ale pământului.
Pentru THE Subject Rankings 2020 s-au utilizat rezultatele obţinute la cei 13 indicatori de performanţă
folosiţi în clasificarea generală Times Higher Education World University Ranking (12.8 milioane de lucrări
ştiinţifice (perioada 2014-2018) şi 77.4 milioane de citări (perioada 2014-2019) - date extrase din baza de date
Scopus şi răspunsurile a peste 21.000 de reprezentanţi ai comunității academice internaţionale la sondajul anual
al THE cu privire la reputația academică a universităţilor (datele de contact ale participanților la sondaj au fost
selectate de Elsevier) la care se adaugă rezultatele obţinute la cele 11 domenii evaluate: Arte şi Ştiinţe umaniste,
Educaţie, Drept, Psihologie, Administrarea afacerilor şi Economie, Sănătate, Informatică, Inginerie şi Tehnologie,
Ştiinţe ale vieţii, Ştiinţe fizice şi Ştiinţe sociale. Pentru Ştiințe fizice, pragul de publicare este de 500 de lucrări
publicate în acest domeniu în ultimii cinci ani.
Acest ranking realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) încă din 2004 se concentrează
pe excelența cercetării la scară globală evaluând universităţile sub aspectul următoarelor 5 dimensiuni,
recalibrate pentru fiecare domeniu, ponderile indicatorilor fiind adaptate fiecărui domeniu în parte. Pentru
domeniul Ştiinţe fizice în care UVT este ierarhizată, celor 5 dimensiuni le-au fost alocat următoarele ponderi:
activitatea de predare (27.5%), activitatea de cercetare (27.5%), impactul cercetării ca urmare a numărului de
citări (35%), activitatea internațională (7,5%) și inovarea, transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic
(2,5%).
Informaţii suplimentare pot fi regăsite la: https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/by-subject
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