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U-Multirank
U-Multirank este un instrument multidimensional de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior din
întreaga lume, a cărei realizare a fost iniţiată în 2008. Primul clasament este cel elaborat în 2014 pe baza
datelor culese în 2013.
Pagina principală: http://www.u-multirank.eu
Criterii de selecție: au aplicat instituţii de învăţământ superior din întreaga lume, iar rezultatele publicate se
referă la universităţi care desfăşoară activităţi în cele patru domenii inițial vizate: fizică, inginerie electrică,
inginerie mecanică şi business.
Indicatori și ponderi: Compararea performanțelor instituțiilor se efectuează pornind de la o serie de
indicatori grupați pe 5 dimensiuni:
 predare și învățare;
 cercetare;
 transfer de cunoaștere;
 orientare internațională;
 implicare regională.
Pe baza datelor colectate pentru fiecare indicator de performanţă, U-Multirank oferă utilizatorilor săi
suportul on-line pentru a crea două tipuri generale de clasamente:
 clasamente focalizate pe instituție1 - universitățile ca întreg pot fi ierarhizate în funcție de
performanța pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni, pe baza indicatorilor de performanță care
compun dimensiunea.
 clasamente focalizate pe domenii2 - seturi de programe de studii dintr-un domeniu specific pot fi
ierarhizate în funcție de performanța pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni, pe baza indicatorilor
de performanță care compun dimensiunea.
Clasarea pe un anumit indicator se realizează în funcţie de scorul obţinut de către
instituţie/departament/facultate faţă de valoarea medianei rezultată din şirul scorurilor tuturor participanţilor,
astfel:






Clasa A: scor > mediana + 25%
Clasa B: mediana + 25 % ≥ scor > mediana
Clasa C: mediana ≥ scor > mediana - 25 %
Clasa D: mediana - 25 % ≥ scor > 0
Clasa E: scor = 0

Modul în care este concepută metodologia de clasare U-Multirank nu permite o agregare a datelor într-o
ierarhizare care să atribuie o poziţionare exactă în cadrul unei dimensiuni. Deşi există posibilitatea listării în
ordinea scorurilor, aceasta apare în ordinea claselor în care au fost incluse instituţiile, unde indicatorii pentru
1
2

focused institutional rankings
field-based rankings
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care nu au fost suficiente date pentru clasare precum şi cei neaplicabili sunt luaţi în considerare ca elemente
de „declasare”.
Sursa datelor: sunt considerate mai multe surse - date autoraportate3; chestionar aplicat studenţilor; datele
bibliometrice4 şi cele privind patentele5

3

universităţile furnizează datele solicitate
publicaţiile indexate în ediţia licenţiată CWTS (Centre for Science and Technology Studies at Leiden University ) a bazei de date
Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, and Arts & Humanities Citation Index)
5
patentele din ediţia licenţiată CWTS a PATSTAT (EPO Worldwide Patent Statistical Database)
4

