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Először jutott a világ százötven legjobbja közé az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakja – a 

képzést a 101-150. hely közé sorolták a sanghaji Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2012-

es rangsorának összeállítói.

A nagy tekintélyű sanghaji  Academic Ranking of World  Universities (ARWU) legfrissebb kiadása a világ 500

legjobb  felsőoktatási  intézményét  rangsorolja.  A  nemzetközi  felsőoktatási  listát  2003  óta  minden  évben

összeállítja a sanghaji  Jiao Tong University, a százpontos értékelésben nagy súllyal esnek latba az egyetem

oktatói  és alumnusai  által  elnyert nemzetközi díjak,  illetve a publikációs és idézettségi  adatok.  Az augusztus

közepén nyilvánosságra hozott 2012-es intézményi rangsorban az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 301-400.

helyen  szerepel,  megelőzve  a  401-500.  hely  közé  rangsorolt  Szegedi  Tudományegyetemet.  Más  magyar

intézmény nem került fel a listára.

 

A szempontrendszer elsősorban a nagyméretű tudományegyetemek számára kedvező, a lista élén most is a

Harvard, a Stanford, az MIT, a Berkeley, a Cambridge, a CalTech, a Princeton, a Columbia, a Chicagói Egyetem

és Oxford áll. Az európai egyetemek közül a vezető brit intézmények mellett a zürichi Swiss Federal Institute of

Technology, a svéd Karolinska Institutet, a Koppenhágai Egyetem és a francia Paris-Sud, valamint az Université

Pierre et Marie Curie a legsikeresebb. 

 

Közép-Európa felsőoktatását  főként  osztrák intézmények képviselik  az 500-as listában,  a féltucatnyi  jegyzett

osztrák egyetem közül a bécsi az első kétszázban, a Bécsi Orvostudományi Egyetem az első háromszázban

szerepel. A prágai Károly Egyetem a 201-300. helyen, a krakkói Jagelló Egyetem és a Varsói Egyetem a 301-

400. helyen áll.

 

Az ARWU nemcsak az intézményeket rangsorolja, hanem szakterületenkénti listát is készít. Számunkra

örvendetes  hír,  hogy  Intézetünk  fizika  szakja  az  előkelő  101-150.  helyet  vívta  ki  a  világ  egyetemi

fizikaoktatásában. A 200-as listán régiónkból csak a Bécsi Egyetem (szintén 101-150. helyen) és Varsói

Egyetem (151-200. helyen) fizika szakja található meg.

 

Egyébként  Egyetemünk természettudományi  kara az oktatók és a hallgatók teljesítménye alapján a 2012-es

magyarországi felsőoktatási rangsorban is tarolt: az összesített kari listán a hatodik helyet szerezte meg, míg a

természettudományi képzési területen az első lett, megelőzve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem természettudományi karát, valamint a Szent

István Egyetem Állatorvos-tudományi Karát. 

https://fizika.elte.hu/hu/index.php?page=hirek_all
https://fizika.elte.hu/hu/printable.php?page=hir&id=135


• Hír az ELTE honlapján,

• Hír a ELTE-TTK honlapján,

• Hír az EDULINE honlapján,

• Az ARWU rangsor böngészése.
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