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Új tudományterületi listákat tett közzé a brit Times Higher Education (THE) november 19-én. A
Szegedi Tudományegyetem az egészségtudomány, az élettudomány és az élettelen
természettudományok listán is a világ legjobb 600 egyeteme közé került.

A Times Higher Education összesített listájához hasonló szempontok alapján állították össze a 2020-as
szakterületi rangsorokat, vagyis az oktatási és kutatási környezet, az idézettség, az ipari bevételek és a
nemzetközi orientáció alapján mérték a felsőoktatási intézmények teljesítményét.

A THE egészségtudományokhoz kapcsolódó listáját az orvosi, a fogorvosi, illetve gyógyszerészi és más
egészségtudományi területeken folyó tudományos és képzési tevékenység értékelése alapján állították
össze. A rangsorban – korábbi helyét megőrizve – az 501-600. helyen végzett az SZTE. Az élettelen
természettudományoklista a matematika és statisztika, a kémia, a fizika és csillagászat, a földrajz és
földtudományi diszciplínák eredményeit veszi figyelembe. Az idei évben javított helyezésén a Szegedi
Tudományegyetem ezen a listán: a tavalyi 601-800. helyről az 501-600. helyre került, ezzel a hazai
mezőnyben a második legjobb eredményét érte el. Idén először került fel az SZTE a THE élettudományok
szakterületi listájára. A világ top 821 intézményének rangsorában az 501-600. helyen áll az intézmény. A
lista összeállításakor – többek között – a mezőgazdasági, biológiai és sporttudományi területeken
végzett tudományos és oktatómunkát értékelték.

A THE októberben nyilvánosságra hozott informatika területi ranglistáján is először ért el helyezést az
SZTE. Ezen a listán a 601+ helyen szerepel a szegedi intézmény.

(Forrás: SZTE)

Két szkipetár tévedt el Röszkén

KÖVETKEZŐ

 Nem hinnénk, hogy mit állítanak ki
Vásárhelyen

OLVASTA MÁR?

EGYETEM

FRISS NÉPSZE

Kocsmából 
sándorfalvi 

HÍRZÓNA 20

Orbán: A bő
elnyerése a
legnagyobb

HÍRZÓNA 20

Tíz törvényj
Országgyűlé

HÍRZÓNA 20

Francia tan
gyakorló gi

EGYETEM 20

Nyílt hétre v
vásárhelyi N
Gimnázium

HÍRZÓNA 20

Letartóztat
droglabor m

HÍRZÓNA 20

Nincs mese
migránst fo

ILLEGÁLIS BEV

Szili Katalin
fontosabba
bevándorlók
k isebbsége

HÍRZÓNA 20

EZ IS ÉRDEKELHETI

KÖZÉLET POLITIKA HÍRZÓNA SPORT SZÓRAKOZÁS KULTÚRA KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉG GAZDASÁG

 

https://szegedma.hu/rovat/egyetem
https://szegedma.hu/author/rothbalazs
https://szegedma.hu/2019/11/tobb-kategoriaban-is-javitott-az-egyetem-a-the-listajan
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fszegedma.hu%2F2019%2F11%2Ftobb-kategoriaban-is-javitott-az-egyetem-a-the-listajan&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/clinical-pre-clinical-health?utm_source=WUR+MASTER&utm_campaign=e63e1cf2a6-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_02_35&utm_medium=email&utm_term=0_724ad68d94-e63e1cf2a6-74401869#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/physical-sciences?utm_source=WUR+MASTER&utm_campaign=e63e1cf2a6-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_02_35&utm_medium=email&utm_term=0_724ad68d94-e63e1cf2a6-74401869#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/life-sciences?utm_source=WUR+MASTER&utm_campaign=e63e1cf2a6-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_02_35&utm_medium=email&utm_term=0_724ad68d94-e63e1cf2a6-74401869#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-oktober/informatikatudomanyi?folderID=49833&objectParentFolderId=25255
https://szegedma.hu/2019/11/ket-szkipetar-tevedt-el-roszken
https://szegedma.hu/2019/11/nem-hinnenk-hogy-mit-allitanak-ki-vasarhelyen
https://szegedma.hu/rovat/egyetem
https://szegedma.hu/2019/11/kocsmabol-lopott-negyedmilliot-egy-sandorfalvi-tolvaj
https://szegedma.hu/2019/11/orban-a-bovitesi-portfolio-elnyerese-az-elmult-tiz-ev-legnagyobb-diplomaciai-sikere
https://szegedma.hu/2019/11/tiz-torvenyjavaslatrol-targyalnak-az-orszaggyulesben
https://szegedma.hu/2019/11/francia-diakok-erkeztek-az-szte-gyakorlo-gimnaziumaba
https://szegedma.hu/2019/11/nyilt-hetre-varja-a-diakokat-a-vasarhelyi-nemeth-laszlo-gimnazium
https://szegedma.hu/2019/11/letartoztattak-a-szatymazi-droglabor-mukodtetoit
https://szegedma.hu/2019/11/nincs-mese-tart-a-hullam-27-migranst-fogtak-szegeden
https://szegedma.hu/2019/11/szili-katalin-szerint-az-ep-nek-fontosabbak-az-afrikai-bevandorlok-mint-az-oshonos-kisebbsegek
https://szegedma.hu/rovat/kozelet
https://szegedma.hu/rovat/politika
https://szegedma.hu/rovat/hirzona
https://szegedma.hu/rovat/sport
https://szegedma.hu/rovat/szorakozas
https://szegedma.hu/rovat/kultura
https://szegedma.hu/rovat/kozosseg
https://szegedma.hu/rovat/egeszseg
https://szegedma.hu/rovat/gazdasag
https://www.facebook.com/szegedma/
https://www.youtube.com/user/szegedma
https://szegedma.hu/

