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A brit Quacquarelli Symonds (QS) ezúttal a feltörekvő
európai országok és a közép-ázsiai államok felsőoktatási
intézményeit értékelte, amelyre 8 magyar egyetem
került fel.

A Szegedi Tudományegyetem a 27., a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem a 28., az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 30.
helyen végzett a brit QS (Quacquarelli Symonds) legfrissebb felsőoktatási
rangsorán: A listát kedd reggel hoztak nyilvánosságra - írja az Eduline. 

A rangsor első felében szerepel még a Debreceni Egyetem, a Corvinus, a PTK, a
Miskolci Egyetem, és a Nyugat-magyarországi Egyetem is. 

2014-es indulás óta hasonlítják össze a "feltörekvő" európai országok, valamint
a közép-ázsiai államok egyetemeit, amelyek a szakemberek szerint több ok
miatt sem tudnak versenyezni a globális felsőoktatási rangsorokat vezető
egyesült államokbeli és brit egyetemekkel. 

Ahogy tavaly, úgy idén is a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem vezeti a
listát, mögötte a szintén orosz novoszibirszki állami egyetem, valamint az észt
Tartui Egyetem áll. A tíz legjobb közé került a szentpétervári állami egyetem, a
prágai Károly Egyetem és a cseh főváros műszaki egyeteme, a varsói egyetem,
a török Bogaziçi Üniversitesi és a Middle East Technical University, valamint a
kazahsztáni Al-Farabi Kazakh National University. 

Hirdetés

2018. 01. 09. kedd - Marcell

3°C | 12°C

 Még több cikk.

 

CÍMOLDAL  SZEGED HÍREI > ÚJABB EGYETEMI RANGSOR: OROSZ EGYETEMEK AZ ÉLEN, A MAGYAROK KÖZÜL AZ SZTE A LEGJOBB HELYEN

Újabb egyetemi rangsor: orosz egyetemek az
élen, a magyarok közül az SZTE a legjobb
helyen

    

H
irdetés

hirdetés

HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

EDULINE.HU Ajánlom 164

Harley
elektromos
robogó kivehető
akksival 1000W

399 900 Ft
280 000 Ft

Royalty Line 3
az 1-ben
konyhai
robotgép RL-
PKM1800BG
49 980 Ft
24 990 Ft

hirdetés

Népszerű

Szegeden szerdától
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A rangsort 8 szempont, az akadémiai elismertség, a munkaerőpiaci
elismertség, a kar/hallgató arány, a külföldi hallgatók és oktatók aránya, az
intézmények online jelenléte, a PhD-s oktatók száma alapján állítják össze. 
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Okos településekért dolgozik az SZTE
Újra startol a vizsgaidőszak: ˝Nincs, amit nem lehet megtanulni egy nap alatt˝,
de mindenkinek más a bevált módszer
Világszínvonalú egészségügyet, vonzó képzést tervez Szegedre Rovó László, aki
szerint változásokra van szükség
A 100 legzöldebb egyetem közt a SZTE
Ki vezesse az egyetemet? Megnéztük a rektorjelöltek nyilvános pályázatait
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Igazoltatni akarták a belvárosban,
elhajtott a rendőrök elől a győri �atal -
fotók, videó!
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Egyre több csontdaganatos
beteg kerülheti el az
amputációt
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zaklatások ellen a
színésznők a Golden Gl...

Márton Anita bekerült a top
háromba az Év Sportolója
szavazáson

Tanyai körülmények közt
élnek Szegeden: vizet,
csatornát, gázt sz...

Egyszerűsödött az
ügyintézés Vásárhelyen: a
kormányablakba költöz...

Vásárhelyen a
pólóválogatott - Január 16-
án 20 órakor a Világligá...
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