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Aquesta classificació es basa, d’una banda, en els resultats de dues enquestes realitzades arreu 
del món: una adreçada a acadèmics i una altra a ocupadors; i, d’altra banda, en l’obtenció 
d’una sèrie de dades: 

• Dades extretes de Scopus, per a determinar les citacions de publicacions de 
professors. 

• Dades recollides de les mateixes institucions universitàries: nombre de professors, 
nombre d’estudiants de grau i postgrau TC, i estudiants i professorat internacionals. 

La distribució dels indicadors i els pesos utilitzats per a realitzar aquest rànquing són els que 
s’indiquen en la taula següent: 

Indicador Definició Pes Font 

Reputació acadèmica 

Enquesta mundial en què es demana als 
acadèmics identificar les institucions en  què 
creuen que es du a terme el millor treball 
dins el seu camp d’especialització. En l’edició 
de 2015/16 es consideren 76.800 respostes, 
recopilades durant cinc anys. 

40% Global 
Survey 

Reputació d’ocupabilitat 

Enquesta mundial, en què es pregunta als 
ocupadors que identifiquen les universitats 
que perceben com la producció dels millors 
graduats. En l’edició 2015/16 es prenen 
44.200 respostes. 

10% Global 
Survey 

Ràtio professor-
estudiant 

Personal acadèmic ocupat en relació amb el 
nombre d’alumnes matriculats. 20% 

Proporcionat 
per la 

mateixa 
universitat 

Citacions per professor 

Es consideren les dades de citacions dels 
cinc últims anys i es relativitza amb el PDI de 
la universitat (taxa de productivitat de les 
citacions).En aquesta edició s'ha introduït "el 
recompte total de citació normalitzada" com 
a millora, amb l'objectiu d'oferir un reflex 
més equilibrat d'impacte de la recerca en les 
diferents àrees docents. 

20% Scopus 

Ràtio d’estudiants 
internacionals 

Proporció d’estudiants internacionals en 
relació amb les xifres globals de la 
universitat. 5% 

Proporcionat 
per la 

mateixa 
universitat 

Ràtio del professorat 
internacional 

Proporció de professors internacionals en 
relació amb les xifres globals de la 
universitat. 5% 

Proporcionat 
per la 

mateixa 
universitat 

 



ACCEDIR:  

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-
world-university-rankings-methodology 
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