Rezultate THE WUR Europe pentru anul 2017
Revista britanică Times Higher Education a publicat pentru prima
oară în 2017 un clasament al universităţilor din Europa, bazat pe
analiza acelorași date utilizate în generarea clasamentului general
Times Higher Education World University Rankings pentru anul
2016-2017. Această analiză are la bază mai multe tipuri de informaţii: datele raportate de
universităţi, rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică extrase direct din bazele de date
bibliometrice internaţionale şi analiza răspunsurilor la studiile anuale ale THE cu privire la reputaţia
universităţilor în rândul comunității academice internaţionale şi în rândul angajatorilor.
Din 400 de instituţii de învăţământ superior din 35 de ţări din Europa, Universitatea de Vest
din Timişoara se poziționează pe locul 301+ . Alături de UVT, doar 3 alte universităţi din România
sunt prezente în această clasificare, toate poziționate pe locul 301+: Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iaşi, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Toate
aceste 4 instituţii de învăţământ superior sunt membre ale Consorțiului Universitaria.
În tabelul comparativ de mai jos se poate observa poziţionarea celor 4 universităţi din
Consorțiu în această clasificare.
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Activitatea universităților a fost analizată sub aspectul următoarelor 5 arii, aceleași ca şi cele
din Metodologia pentru clasificarea generală Times Higher Education World University Rankings:
activitatea de predare (30%), activitatea de cercetare (30%), impactul activităților de cercetare ca
urmare a numărului de citări (30%), activitatea internațională (7,5%) și transferul de cunoștințe
către mediul socioeconomic (2,5%). În cadrul celor 5 categorii de indicatori de evaluare (predare,
cercetare, citări - prin impactul cercetării, internaţionalizare, venituri din industrie - prin transferul
tehnologic), regăsim următorii 13 indicatori de performanţă, cu valoarea atribuită în clasificarea
generală: Reputation survey - 15%, Staff-to-student ratio - 4.5%, Doctorate-to-bachelor’s ratio - 2.25%,
Doctorates awarded-to-academic staff ratio - 6%, Institutional income - 2.25%, Reputation survey 18%, Research income - 6%, Research productivity - 6%, Citations (research influence) - 30%,
International-to-domestic-student ratio - 2.5%, International-to-domestic-staff ratio - 2.5%, International
collaboration - 2.5%, Industry income (knowledge transfer) - 2.5%.
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