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Strona główna › Edukacja

Harvard najlepszy, polskie uczelnie daleko w
tyle

Jest źle, bardzo źle. Polskie uczelnie staczają się w otchłań przeciętności. Według rankingu
Webometrics najlepsza polska szkoła zajmuje 293. miejsce na świecie, choć w poprzednim
zestawieniu najlepszych uczelni świata mieliśmy zaledwie dwóch reprezentantów. Tym razem jest
ich aż pięciu.
Webometrics to międzynarodowy ranking uczelni przygotowany przez CSIC - Najwyższą Radę Badań
Naukowych w Madrycie. Dwa razy do roku badane jest zaplecze uczelni pod względem
produktywności zamieszczania prac oraz badań naukowych w internecie. Oceniane są więc przede
wszystkim przedsięwzięcia mierzące aktywność uczelni na polu udostępniania wiedzy. Jak zwykle
w tego typu zestawieniach najlepiej wypadają uczelnie amerykańskie, które całkowicie zdominowały
listę - pierwsza uczelnia spoza USA zajęła dopiero 17. miejsce.
Oto czołowa dwudziestka piątka Webometrics:
1. Harvard University
2. Massachusetts Institute of Technology
3. Stanford University
4. University of Michigan
5. University of California Berkeley
6. Cornell University
7. Michigan State University
8. University of Wisconsin Madison
9. University of Pittsburgh
10. Carnegie Mellon University
11. University of Washington
12. University of Minnesota
13. Pennsylvania State University
14. Purdue University
15. University of Pennsylvania
16. University of California Los Angeles UCLA
17. University of Toronto
18. Columbia University New York
19. University of Texas Austin
20. Universidade de Săo Paulo USP
21. University of Florida

22. University of North Carolina Chapel Hill
23. University of Illinois Urbana Champaign
24. Swiss Federal Institute of Technology / Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich
25. University of Cambridge
W oczy rzuca się tragiczna pozycja szkół europejskich - najlepsza z nich politechnika w Zurychu
zajmuje dopiero 24. lokatę!
Źródło: http://studia.dlastudenta.pl
http://laboratoria.net/edukacja/13295.html
Informacje dnia: Terapie długodziałające szansą na poprawę życia z HIV Wiedza o kryzysie ma
ogromne znaczenie w sytuacji wojny Pokutuje przekonanie, że piorun może uderzyć nas tylk w
górach 1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom płciowy Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki Udało się stworzyć uniwersalną komórkę macierzystą Terapie
długodziałające szansą na poprawę życia z HIV Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w sytuacji
wojny Pokutuje przekonanie, że piorun może uderzyć nas tylk w górach 1/500 mężczyzn ma
dodatkowy chromosom płciowy Bakterie powodujące dur brzuszny coraz bardziej oporne na
antybiotyki Udało się stworzyć uniwersalną komórkę macierzystą Terapie długodziałające szansą na
poprawę życia z HIV Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w sytuacji wojny Pokutuje
przekonanie, że piorun może uderzyć nas tylk w górach 1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy Bakterie powodujące dur brzuszny coraz bardziej oporne na antybiotyki Udało się stworzyć
uniwersalną komórkę macierzystą

Partnerzy

