Times Higher Education (THE)
The Times Higher Education World University Rànquings són taules de rendiment globals que
jutja a les universitats de recerca intensiva en totes les seues missions bàsiques: docència,
recerca, transferència de coneixement i la perspectiva internacional.
Utilitza 13 indicadors de rendiment acuradament calibrats per a proveir comparacions
equilibrades i de confiança per als estudiants, acadèmics, líders universitaris, la indústria i fins i
tot governs.
Els indicadors de rendiment s'agrupen en cinc dimensions:
• Ensenyament (l'entorn d'aprenentatge)
• Recerca (volum, els ingressos i la reputació)
• Les cites (influència de la recerca)
• Perspectiva internacional (personal, estudiants i la recerca)
• El resultat de la Indústria (transferència de coneixement).

Dimensió
Ensenyament (30%)
Entorn d’aprenentatge

Investigació (30%)
Volum, ingrés i reputació
Cites (30%)
Influència d'investigació

Indicador
Enquesta de reputació d'ensenyament
PDI / Estudiants
Doctorats concedits / graus
Doctorats / PDI
Ingressos institucionals / PDI
Enquesta de reputació d'investigació
Ingressos d'investigació / PDI
Articles acadèmics / PDI
Cites: impacte d'investigació

Pes
15%
4,50%
2,25%
6%
2,25%
18%
6%
6%
30%

Perspectiva Internacional
(7,5%)

Ràtio d'estudiants internacionals
Ràtio de personal internacional
Col∙laboració en publicacions internacionals

2,50%
2,50%
2,50%

Ingressos de la indústria
(2,5%) Innovació

Ingressos de la indústria / PDI

2,50%

EXCLUSIONS:
Les universitats són excloses de la classificació mundial si no ensenyen a estudiants
universitaris o si la seua producció investigadora ascendeix a menys d'1.000 articles entre 2010
i 2014 (200 a l'any). Les universitats també poden ser excloses si el 80% més de la seua
activitat és exclusivament en una de les 8 àrees temàtiques.
RECOPILACIÓ DE DADES:
Les institucions proporcionen i signen les seues dades per al seu ús en la classificació. En rares
ocasions en què no proveïsca una dada en particular, s'estimarà a la baixa entre el valor

mitjana dels indicadors i el valor més baix reportat, d'aquesta manera s'evita penalitzar amb
duresa a una institució amb el valor “zero”.
ACCEDIR:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018

