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La UdL, entre les 800 universitats millors del món al
rànquing de Xangai
Al THE World University Ranking es classifica en el bloc 801-1000
La Universitat de Lleida (UdL) es manté, per tercer any
consecutiu, com una de les 800 millors del món en l'
Academic Ranking of World Universities 2021 (ARWU) [
http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021 ], més
conegut com a rànquing de Xangai. La UdL apareix en el
segon lloc del grup d'universitats posicionades en el bloc
701-800 del món i 22-29 de l'Estat respectivament, darrera la
Universitat Politècnica de Catalunya.

Descarregar imatge

Aquesta prestigiosa classificació, elaborada per la Shanghai
Ranking Consultancy, analitza cada any prop de 2.000
institucions d'ensenyament superior, tot publicant la posició
L'impacte de la recerca és l'àmbit millor valorat en ambdós
rànquings. la FOTO: Agrotècnio/UdL
de les 1.000 primeres. Entre els indicadors que utilitza estan
el nombre de premis Nobel i medalles Fields (matemàtiques),
d'investigadors altament citats, d'articles publicats en revistes de Nature i Science i dels indexats a Science Citation
Index i Expanded and Social Sciences Citation Index.
El rànquing 2021 el lidera la Universitat de Harvard per dinovè any consecutiu, seguida de la de Cambridge i
l'Institut Tecnològic de Massachusetts. La primera de les 39 universitats de l'Estat espanyol que hi apareixen és la
Universitat de Barcelona, en la franja de les 151-200 primeres, seguida de l'Autònoma de Barcelona, entre les
201-300. La UdL millora lleument la seua posició estatal respecte a l'anterior edició on se situava entre lels llocs
23-30, i és la sisena de les catalanes.
La referència de la UdL [ http://www.shanghairanking.com/institution/universitat-de-lleida ] a l'ARWU 2021, també
recull les classificacions obtingudes en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021, elaborat també per
la Shanghai Ranking Consultancy. La Universitat de Lleida està entre les 51-75 millors del món en recerca en
ciència i tecnologia dels aliments, sent la primera de les universitats catalanes i la quarta de l'Estat en aquest
àmbit. En ciències agrícoles, se situa entre les 101 i les 150 millors; en veterinària, entre la 151 i la 200; en
ecologia, entre les 201 i la 300; i en educació, entre la 301 i la 400.
THE World University Ranking

D'altra banda, la UdL se situa entre les 801-1000 mundials en el rànquing que publica anualment la revista
britànica
Times
Higher
Education
(THE):
THE
World
University
Ranking
[
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_or
]. És el tercer any consecutiu que la Universitat de Lleida apareix en aquesta classificació que lidera des de fa sis
anys la Universitat d'Oxford. Enguany, s'ha analitzat 1.662 institucions de 99 paísos, 135 més que en l'edició
anterior, on la UdL es va situar en el grup de les 601-800 millors.

A nivell estatal, la millor en el THE rànquing torna a ser la Pompeu Fabra, la 156 mundial. A la UdL la trobem al lloc
9è de les espanyoles, amb altres 13 universitats, a l'igual que l'any passat. El rànquing ha analitzat enguany 52
universitats de l'Estat, dos més que en l'anterior edició.
De les cinc dimensions que mesura –docència, recerca, cites, ingressos de la indústria i internacionalització–, la
UdL torna a obtenir la millor puntuació en les citacions d'articles científics que la situen en el lloc 686 del món, amb
53,9 punts -0,9 punts menys que l'any passat. Pel que fa a la resta d'àmbits, aconsegueix 20'2 punts en docència,
16'5 en recerca, 38'5 en ingressos de la indústria i 41'5 en internacionalització, mentre que en la passada edició en
va obtenir: 19'2, 15'2, 36'9 i 43'9, respectivament.
El THE World University Ranking obté els resultats a partir de les dades facilitades per les mateixes universitats, la
Web of Science i una enquesta de reputació a personal acadèmic i investigador, tot tenint en compte la mida dels
centres.
NOTÍCIES

RELACIONADES:

Educació s'afegeix a quatre àmbits de l'ETSEA entre els millors del món [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Educacio-safegeix-a-quatre-ambits-de-lETSEA-entre-els-millors-del-mon/
]
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