Rezultate Worldwide Professional University Rankings
(RankPro) 2018-2019
RankPro Academic Ranking 2018-2019 măsoară performanţa
academică a universităților şi cuprinde 600 de universităţi din lume şi 3 universităţi din România, UVT
ocupând locul 576 la nivel mondial şi locul 2 la nivel naţional.
Pe baza metodologiei se evaluează calitatea programelor de studii oferite de universităţi,
disponibilitatea și caracterul complet al informațiilor online privind activitățile universităţilor, capacitatea și
reputația acestora la nivel național și internațional. RankPro generează 3 ranking-uri: Academic Ranking
(50%) măsoară performanţa academică a unei universități (dintre indicatorii de performanţă menționăm:
diversitatea programelor de studii; raportul dintre numărul de masteranzi şi doctoranzi și numărul total de
studenți; raportul dintre numărul de studenţi străini și numărul total de studenţi; raportul dintre numărul de
profesori şi numărul total al personalului academic; raportul dintre numărul de profesori şi numărul total de
studenţi); Ranking by BC-Index (25%) măsoară disponibilitatea informațiilor unei universităţi pe pagina web
- versiunea în limba engleză (evaluarea se realizează prin intermediul a 50 de indicatori de performanţă
dintre care menționăm: informații generale despre universități; facilități și capacități ale campusurilor;
informații despre activitatea academică şi de cercetare); Public ranking (25%) măsoară reputația
universității la nivel național și internaţional şi este generat pe baza rezultatelor obţinute de universităţi în
ranking-urile naționale și internaționale (se realizează un studiu de către membrii Consiliului Internațional al
Oamenilor de Știință). Instituţiile de învăţământ superior sunt clasificate în funcție de punctajul obținut în
două grupe: "a" și "b" cu subclasele "+" și "-".
RankPro, publicat din anul 2014, este dezvoltat de Consiliul Internațional al Oamenilor de Știință
(organizația mondială a personalităților cu cea mai înaltă calificare în domeniul educației și științei) prin
programul Global World Communicator - Education and Science.

Informaţii suplimentare pot fi regăsite la: https://www.cicerobook.com/en/ranks
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