Membrii fondatori ARUT ocupă poziții fruntașe în clasificarea
SCIMAGOIR 2016 a instituțiilor universitare din România

Patru din cele cinci universități fondatoare ale Alinaței Române a Universităților Tehnice
(ARUT) se află în top 10 al universităților din România, conform clasificării SCImago Institutions
Rankings pentru anul 2016.
SCImago Institutions Rankings (SIR, www.scimagoir.com) realizează o clasificare a
instituțiilor bazată pe evaluarea performanțelor acestora în 3 domenii:
-

-

-

Cercetare:
 totalul documentelor publicate și indexate în SCOPUS;
 procentul din total publicatți al celor realizate cu alte instituții;
 valoarea normalizată a citarilor per articol;
 procentul publicaților instituției publicate în primele 25% cele mai bine cotate
jurnale din domeniu;
 dispersia tematicilor știintifice ale institutiei;
 procentul producției instituției situat în cele mai citate 10% articole în respectivul
domeniu;
 procent articole din total în care autorul principal face parte din instituție;
 numarul total de autori din cadrul instituției;
Inovare:
 totalul producției știintifice citata în patente;
 procentul din total citat în patente;
Impact societal:
 dimensiunea web-ului (numărul de pagini asociate instituției);
 totalul accesărilor externe al domeniului web al instituției.

SCImagoIR își bazează analiza exclusiv pe informații culese din bazele internaționale de
date, fiind din acest punct de vedere, în afara influențelor datelor furnizate de universități.
National Global Rank East European Rank
Rank
(universities) (universities)

Institution

1
2
3
4

552(915 )
599(1349 )
600(1357 )
602(1387 )

552 (26 )
599 (55 )

Politehnica University of Bucharest
Politehnica University of Timisoara
Babes-Bolyai University
602 (62 )
Gheorghe Asachi Technical University
of Iasi
5
618(1629 )
Carol Davila University of Medicine
and Pharmacy
6
626(1775)
626 (99)
Technical University of Cluj-Napoca
7
628(1806)
University of Bucharest
8
632(1857 )
Alexandru Ioan Cuza University
9
634(1916)
West University of Timisoara
10
639(2021)
University of Craiova
Nota: numărul cu paranteze din coloana a doua reprezintă poziția ocupată in totalul universităților
analizate iar poziția fără paranteză reprezintă poziționarea ca punctaj (mai multe universitati pot
sa aibă același punctaj).

Universitățile tehnice se află pe locuri onorante în clasificarea celor 213 institutii universitare din
Europa de Est (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croatia, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia
si Hertegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Ucraina, Rusia, Letonia, Lituania, Estonia,
Georgia, Armenia, Azerbaijan), după cum se poate vedea în tabelul de mai sus.
Rezultatele deosebite și recunoașterea lor reprezintă premise pentru demersurile de dezvoltare
strategică a învățământului superior tehnic din România ce se regăsesc în viziunea ARUT
(www.aruteh.ro).
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