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Introdución.
A Universidade de

A Universidade de Vigo tivo durante o ano 2016 o recoñecemento internacional dalgúns dos

Vigo tivo durante o

rankings universitarios máis relevantes, pero tamén unha presenza moi destacable nas

2016 o

clasificacións que realizan diversas entidades dentro de España.

recoñecemento

Nas seguintes páxinas podemos ver a posición da nosa universidade en diversas clasificacións

internacional e

que valoran, dende a capacidade investigadora, a docencia, a citación, a produción científica e

nacional dalgúns
dos rankings máis
prestixiosos.

artigos académicos, á transferencia de coñecemento ou as patentes rexistradas.
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Rankings Internacionais.
Ranking de Shangahi (ARWU).
El Academic Ranking of World (ARWU)
utiliza seis indicadores obxectivos para
clasificar as universidades do mundo,
incluída a cantidade de ex-alumnos/as
e persoal con premios Nobel, o
A Universidade

número de investigadores altamente citados, o número de artigos publicados en

de Vigo ocupa

revistas de ciencias naturais, ou número de artigos indexados no Science

unha posición

Citacion Index. Máis de 1200 universidades son clasificadas cada ano,e se

entre as 301-400

publica unha clasificación coas 500 mellores.

mellores do

A Universidade de Vigo ocupa unha posición entre as 301-400 mellores do

mundo en

mundo en enxeñaría medioambiental e entre as 401-600 en enxeñaría de

enxeñaría

materiais.

medioambiental e
entre as 401-600
en enxeñaría de
materiais.

Máis información sobre o ARWU pode ser atopada na web:
http://www.shanghairanking.com/index.html
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Times Higher Educatión (THE)
The Times High Education World
University Rankings, proporciona unha
lista

definitiva

das

mellores

universidades do mundo, avaliadas en
docencia, investigación, perspectivas internacionais, reputación e máis.
Neste ranking a Universidade de Vigo figura dende o ano 2013 entre as 200
universidades do mundo de menos de 50 anos, e no 2016 a súa posición está
entre as 150 mellores.
Con respecto á clasificación en canda un dos criterios do ranking a UVigo
destaca nos campos de ingresos por de transferencia de coñecemento, cunha
puntuación de 38,1, e citas, cunha puntuación de 31,8, que a sitúa nos postos
cuarto e oitavo en España.
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En referencia ao ranking xeral da universidades a nivel mundial no 2016 a UVigo
atópase no grupo de entre as 800 e 601 mellores do mundo e ocupa o posto
vixésimo segundo en España. Con respecto aos criterios que se analizan neste
ranking as mellores puntuacións son en relación con ingresos por transferencia
No 2016 a

de coñecemento e citacións, o que lle confire o posto número 7 e 16 de España

UVigo está

nestes criterios.

entre as 150
mellores.

Máis datos sobre o ranking THE poden ser consultados na súa Web:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/universityvigo?ranking-dataset=1080
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Green Metric.

Este ranking mide as universidades polo súa
sostibilidade ambiental, a Uvigo ocupa o posto 321
cunha puntuación total de 3925 puntos.
No 2016 a

En estes 3925 puntos destacan 3 criterios:

UVigo ocupa o

tratamento de residuos, educación e transporte. A

posto 321

puntuación máis alta é de 1101 puntos, relativos ao tratamento de residuos,

cunha

programas de reciclaxe, tóxicos, tratamento de residuos orgánicos e

puntuación

inorgánicos, sumidoiros, política para reducir el uso de papel e plástico no

total de 3925
puntos

campus etc.
O segundo elemento coa puntuación máis alta obtida, con 850 puntos, é o
referente a educación, no que se reflicte o pensamento de que a universidade
debe ter un papel importante na creación de preocupación cos problemas de
sostibilidade. Este indicador está relacionado coa cantidade de cursos relativos
ao medio ambiente e sostibilidade.
O terceiro criterio a destacar, con 693 puntos, é o relativo a transporte, con papel
moi importante nas emisións de carbono e o nivel de contaminantes na
universidade. Este criterio engloba cuestións tan diversas como a mobilidade
nos campus, o número de vehículos propiedade da universidade ou o fomento
do transporte escolar.

Máis datos sobre o ranking Green Metric poden ser consultados na súa Web:
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/
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University Ranking by Academic Performance (URAP).
Este

ranking

universidades

clasifica
do

as

mundo

baseándose en indicadores de
rendemento
A Universidade de
Vigo atópase no ano
2015-2016 no posto

académico

que

reflicten a calidade e a cantidade das súas publicacións académicas. A
Universidade de Vigo atópase no ano 2015-2016 no posto número 22 das
universidades españolas, no 273 na rexión europea e 611 a nivel mundial.

número 22 das
universidades
españolas, no 273
na rexión europea e
611 a nivel mundial.

Como podemos observar que as puntuacións máis altas son as relativas a
artigos, como medida de produtividade científica, con 66.02 puntos, e a citación,
como medida do impacto da investigación e se cualifica de acordo co número
de citas recibidas no período 2012-2016, cunha puntuación de 45,61 puntos.
Máis datos sobre o URP poden ser consultados na web:
http://www.urapcenter.org/2017/index.php
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Leiden Ranking CWTS.
O Leiden Ranking ofrece información
clave sobre o rendemento científico
No 2016 a UVigo
ocupa o posto
539 na posición
mundial e a 16 en
España.

de 900 universidades de todo o
mundo, cun conxunto de indicadores bibliométricos, que proporciona
estatísticas sobre o impacto científico das universidades e sobre a participación
das universidades en colaboración científica.
A Universidade de Vigo ocupa o posto 539 na posición mundial, o 196 en Europa
e o 16 en España. Dentro da posición en España, e por áreas a posición da
nosa universidade é especialmente boa en “vida e ciencias da terra”, na que se
atopa no posto número 8. Os postos 16 e 17 corresponden a “ciencias físicas e
enxeñaría” e “matemática e informática”, respectivamente.
Mais datos sobre este ranking poden ser consultados en:
http://www.leidenranking.com/

The Center of World University Rankings (CWUR).
The Center os World University Rankings
(CWUR) publica ás únicas clasificacións
universitarias globais que miden a calidade da

No 2016 a UVigo
ocupa o posto
692 na posición
mundial e a 23 en
España.

educación e a capacitación dos estudantes,
así como o prestixio dos membros e a calidade da investigación.
Neste Ranking a UVigo atópase posto 692 do mundo e no 23 da clasificación
en España.
Como podemos ver nas súas puntuacións destacan os indicadores relacionados
con influencia, medida polo número de traballos de investigación que aparecen
en revistas altamente influentes, cunha puntuación de 817 puntos.
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Tamén é de destacar a alta puntuación recibida en relación coas patentes,
medida polo número de solicitudes internacionais de patentes, na que A UVigo
ten unha puntuación de 644.

Máis información sobre o ranking CWUR pode ser atopada na súa páxina web:
http://cwur.org/.

Scimago Institucion Rankings.
O Scimago Institutions Rakings (SIR) é
unha clasificación de institucións
académicas e relacionadas coa
No 2016 aUVigo acada investigación clasificada por un indicador composto que combina tres
a posición 502 a nivel conxuntos diferentes de indicadores baseados no rendemento da
mundial e a número 21 investigación, produtos de innovación e impacto social medidos pola súa
en España. visibilidade na web.
A UVigo acada neste ranking a posición 502 a nivel mundial e a número 21
das 60 entidades de educación superior que se analizan en España, mentres
que a nivel europeo atópase no posto 273.
Máis datos sobre este ranking poden consultarse na web:
http://www.leidenranking.com/
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Rankings España.
Fundación Compromiso y transparencia.
A Fundación Compromiso y Transparencia, coa
misión de fortalecer a confianza da sociedade
No 2016 a UVigo

nas institucións e empresas promovendo a

ocupa segundo

transparencia, o bo goberno e o compromiso social, realiza diversas

lugar de España.

publicacións, entre elas o “Examen de transparencia. Informe de transparencia
voluntaria na web das universidades españolas”.
Neste informe a UVigo ocupa o segundo lugar, dentro do grupo de
universidades transparentes. Un grupo integrado por aquelas universidades que
cumpran os seguintes criterios: criterio cuantitativo, cumprindo polo menos con
vinte dos vinte sete indicadores de transparencia; criterio cualitativo, incluíndo
entre os vinte indicadores de transparencia dous dos indicadores relativos á
información económica.
Máis información sobre este ranking pode atoparse na web da Fundación
Compromiso y transparencia: http://www.compromisoytransparencia.com/

U- Ranking IVIE.
U-Ranking constrúe un conxunto de indicadores
No 2016 a UVigo
ocupa o posto 20
en tamaño e 6 en
produtividade en
España.

sintéticos do sistema universitario español, que
permite ordenar as universidades tanto polo seu
volume de resultados como polo seu rendemento, contemplando as tres misións
da universidade, docencia, investigación e innovación e desenvolvemento,
ofrecendo clasificacións das distintas titulacións e permitindo ás persoas
usuarias expresar as súas preferencias.
A UVigo ocupa o posto 20 en tamaño e volume e o 6 en produtividade. Con
respecto ao tamaño relativo docencia, investigación e innovación e
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desenvolvemento tecnolóxico a UVigo acada o posto 17 nos dous primeiros
casos e o 21 no último. No caso da produtividade a UVigo acada os postos 5, 7
e 19 nos mesmo criterios.
Máis información sobre este ranking pode atoparse na web:
http://www.u-ranking.es/index2.php

Fundación CYD.
O informe CYD no que se fai unha análise dos
características básicas do sistema universitario
español, recollendo datos moi variados, dende o
No 2016 a UVIGO

desempeño dos universitarios, á estrutura, pasando por

destaca na primeira

cuestiones relacionadas co persoal ou a financiación.

posición na participación
Dos resultados obtidos pola UVigo no 2016 destacan a primeira

en proxectos FEDER, ou

a o décimo posto en posición na participación en proxectos FEDER, ou a o décimo posto en
proxectos CIEN. proxectos CIEN.
A fundación CYD tamén fai unha categorización da
posición das universidades españolas no UMultiranking en 5 grupos, sendo os grupos 1 e 2 os de mellores valores. Nestes
grupos se reflicten os datos relativos aos criterios de:
aprendizaxe,

investigación,

transferencia

do

ensinanzas e

coñecemento,

orientación

internacional e contribución ao desenvolvemento internacional.
A universidade de Vigo está nos grupos de mellor posicionamento dentro do
indicadores de investigación e orientación internacional.
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Resumo.
Como acabamos de comprobar a Universidade de Vigo obtivo durante o 2016
importantes recoñecementos en diversos rankings tanto nacionais como
internacionais.
Sendo todos eles moi importantes poderíamos considerar como máis
salientables a posición da nosa universidade no ranking de Shangai (ARWU
ocupando posicións entre as 400 mellores do mundo en enxeñaría medio
ambental ou entre as 600 en enxeñaría de materiais.
No Times Higher Education (THE) a Universidade de Vigo figura dende o ano
2013 entre as 200 mellores universidades do mundo con menos de 50 anos.
Mentres que no Green Metric, que mide as universidades pola súa sostibilidade
ambiental, a nosa institución ocupa o posto 321 mundial.
Sen dúbida un dos maiores logros acadados, dentro das clasificacións en
España, é o segundo posto obtido no ranking realizado pola Fundación
compromiso y Transparencia.
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Información de contacto.
Unidade de Análises e Programas.
Edificio anexo a xerencia.
Planta baixa.
As Lagoas Marcosende s/n Vigo
Tel. 986 818640
Web https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html

