www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2019-11-18 11:33:01

Clasamentul celor mai bune universitati din România. UBB, pe primul loc
Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca ocupa si în acest an prima pozitie în clasamentul global al
universitatilor din România – Metaranking Universitar, fiind urmata de Universitatea Bucuresti si de
Universitatea Politehnica Bucuresti.
Potrivit unui comunicat al UBB transmis, luni, clasamentul stabileste ierarhia universitatilor din România
combinând performantele lor individuale din clasamentele academice internationale.
„UBB Cluj-Napoca ocupa si în acest an prima pozitie în clasamentul global al universitatilor din România –
Metaranking Universitar 2019, fiind urmata de Universitatea din Bucuresti si de Universitatea Politehnica din
Bucuresti. Clasamentul stabileste ierarhia universitatilor din România combinând performantele lor individuale din
clasamentele academice internationale ale universitatilor”, se arata în comunicat.
Rectorul UBB, Ioan Aurel Pop, a subliniat ca universitatea clujeana se afla în al patrulea an consecutiv pe prima
pozitie în tara în metaranking.
La rândul sau, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenta si publicatii stiintifice, Daniel David, a
mentionat ca, de la an la an, UBB si-a crescut performanta reflectata în rankingurile internationale ale
universitatilor, lucru care atrage resurse academice/financiare, studenti nationali si internationali, cadre
didactice/de cercetare de prestigiu si confirma statutul de universitate internationala de excelenta în predare si
cercetare.
Metarankingul Universitar este un demers de clasificare a universitatilor românesti demarat în anul 2016 de
Ministerul Educatiei si Cercetarii prin intermediul Grupului de Experti la Nivel Înalt (High Level Experts Group)
si cu certificarea internationala a metodologiei, fiind preluat ulterior si realizat anual de Asociatia Ad-Astra a
Cercetatorilor Români.
Metarankingul combina principalele rankinguri internationale ale universitatilor recunoscute/identificate de IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Potrivit raportului aferent acestui an, scopul Metarankingului Universitar 2019 este sa identifice care dintre cele 54
de universitati publice si 37 de universitati private acreditate “au o minima vizibilitate internationala în
rankingurile majore ale universitatilor, fiind prezente în cel putin un ranking inclus în analiza si care este impactul
lor relativ în aria academica internationala (prin punctajul obtinut în metaranking)”.
„În conditiile în care numarul universitatilor incluse anual în Metarankingul universitar a crescut de la 20 în anul
2016, la 23 în anul 2017, la 26 în anul 2018, ajungând la 30 în clasamentul dat publicitatii pe anul 2019, expertii au
constatat si cresterea impactului si a vizibilitatii universitatilor românesti în context international”, se mai arata în
comunicatul UBB Cluj-Napoca.
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