UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Facultatea de Fizica a Universitatii de Vest din Timisoara a intrat in Top 500
Shanghai pe domenii (ARWU) 2017
Domeniul Fizica de la Universitatea de Vest din Timisoara a intrat în cel mai vechi și cel mai
prestigios

clasament

internațional

al

universităților,

Academic

Ranking

of

World

Universities/ARWU – cunoscut și ca ranking-ul Shanghai.
Clasificarea ARWU Subjects 2017 clasifică universităţile din lume în 52 de subdomenii aferente
a 6 domenii principale: ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe
sociale, cu subdomeniile aferente. Universităţile din România sunt vizibile în clasamentele
realizate pentru domeniul ştiinţele naturii, subdomeniile matematică (Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca – top 201-300, Universitatea din București – top 201-300 şi
Universitatea Politehnica din Bucureşti – top 401-500) şi fizică (Universitatea de Vest din
Timișoara – top 301-400 şi Universitatea Politehnica din Bucureşti – top 401-500) şi pentru
domeniul ştiinţe sociale, subdomeniul economie (Academia de Studii Economice din Bucureşti
– top 151-200).
Indicatorii de performanţă ai acestei clasificări se bazează pe performanţa academică în
cercetarea ştiinţifică, pornind de la date disponibile la nivel internaţional din surse ca Web of
Science şi InCites (ale Clarivate Analytics), studiul ShanghaiRanking’s Academic Excellence,
Journal Impact Factor, perioada de referinţă fiind 2011-2015 pentru fiecare subdomeniu evaluat:
numărul de publicaţii ale unei instituţii; ponderea citărilor publicaţiilor unei instituţii; numărul
de publicații care au fost găsite cu cel puțin două țări diferite în adresele autorilor împărțite la
numărul total de publicații; numărul de lucrări publicate în Top Journals şinumărul
personalului unei instituții care a câștigat un premiu semnificativ.Astfel acești indicatori de
performanţămăsoară productivitatea în cercetarea ştiinţifică, calitatea cercetării, gradul de
colaborare internațională, cercetarea de bună calitate și cele mai înalte recunoașteri academice.
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Informaţii

suplimentare

pot

fi

regăsite

la:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html

Aparitii media:
UVT, în Top Shanghai, cel mai prestigios clasament internațional al universităților
http://www.ziuadevest.ro/uvt-top-shanghai-cel-mai-prestigios-clasament-international-aluniversitatilor/
Fizica duce Universitatea de Vest Timisoara in celebrul top Shanghai
http://www.tion.ro/fizica-duce-universitatea-de-vest-timisoara-in-celebrul-top-shanghai/1897529
UVT, în celebrul top Shanghai pe domenii!
https://gazetadinvest.ro/uvt-celebrul-top-shanghai-pe-domenii/
Fizica de la Universitatea de Vest din Timișoara, în topul Shanghai
http://radiotimisoara.ro/2017/09/12/fizica-de-la-universitatea-de-vest-din-timisoara-in-topul-shanghai/
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FIGUREAZA IN CEL MAI VECHI SI CEL MAI PRESTIGIOS
CLASAMENT INTERNATIONAL AL UNIVERSITATILOR!
https://stirifeldefel.ro/universitatea-de-vest-din-timisoara-figureaza-in-cel-mai-vechi-si-cel-maiprestigios-clasament-international-al-universitatilor/
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