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A Universidade de Vigo está presente en diversos rankings, tanto nacionais coma
internacionais, cada un deles desenrola a súa propia metodoloxía e determina que
criterios, items ou datos que serán analizados para determinar a clasificación final
das entidades que analiza.
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Criterios dos principais rankings.

Academic Ranking of World University (ARWU).
O denominado Ranking de Shanghai, clasifica as universidades por varios
indicadores académicos, de rendemento da investigación, artigos
indexados nos principais índices de citas e o desempeño da organización.
En Alumni, este ranking analizar os
alumnos da institución que teñen
premios Nobel e medallas Fields.
Entendendo como alumnos aqueles
que obteñen licenciaturas, mestrados
e doutorados, establecendo diferentes
pesos en función do período de
obtención dos premios.
En N&S, teñen en conta o número de
traballos indexados en Nature and
Sciences entre 2014 e 2018, dando
unha porcentaxe por cada autor do
artigo que pertence á institución.
En Award, recollen o número de persoas que se atopan traballando na institución no momento en que
resultan gañadoras da premios Nobel de física, química, medicina e medallas nos campos de economía
e matemáticas, establecendo diferentes pesos en función do período de obtención dos premios.
En PUB, recóllense os artigos indexados en ciencias no Citación Index-Expanded e en Social Science
Citación Index, dentro desta segunda clasificación dáselle unha puntuación de dous puntos.
En HiCi, tómanse o número de investigadores altamente citados por Clarivate Analytics. Neste caso só
a filiacións principais se consideran investigadores altamente citados.
En PCP, realizase un cálculo ponderado dos cinco indicadores anteriores, dividindo polo número de
equivalentes a tempo completo do persoal docente.
No ARWU do 2019 as puntuación correspondentes a UVigo son: posición mundial no grupo 601-700,
posición no ranking nacional/local no grupo 18-21, puntuación en alumni e award de cero, en HiCi de
10.4, en N&S de 1.5, en PUB de 25.5, e en PCP de 15.3.

Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://drive.google.com/file/d/17rZNParkJoY70ny6Nq9eRCCCtA2X1aHP/view
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THE World University Rankings.
O ranking mundial de Universidades do Times Higher Education é unha
táboa de desempeño global que xulga ás universidades polas súas
misións principais: ensinanza, investigación, transferencia do
coñecemento e perspectiva internacional. Utilizan para elo 13
indicadores de rendemento calibrados para proporcionar comparacións equilibradas para estudantes,
académicos, líderes universitarios, industria e gobernos.
Os
datos
son
recompilados
directamente das institucións, no caso
de que non se aporte un dato en
particular, a organización do THE
realiza unha estimación. Tamén é
importante saber que as universidades
poden ser excluídas se a súa produción
é menor 1.000 artigos, entre 2012 e
2016, cun mínimo de 150 ao ano.
Tamén poden ser excluídas se o 80% ou
máis da actividade das universidades é
exclusivamente nunha mostra de 11
áreas temáticas.
A ponderación dos indicadores anteriores é a seguinte:
•

•

•

•

•

Ensinanza (ambiente de aprendizaxe) ten unha ponderación dun 30%, dividido nos seguintes
items: 15% na enquisa realizada ao alumando, 4,5% a proporción de persoal por alumnado, 2,25%
proporción de doutorado a bacharel, 6% á proporción de doctorados outorgados por persoal
académico e 2,25% a ingresos institucionais.
Investigación (volume, ingresos e reputación) cunha ponderación dun 30%, dividido en: enquisa
de reputación cun 18%, ingresos de investigación 6%, produtividade de investigación 6%. O
indicador máis destacado desta categoría analiza a reputación de excelencia universitaria da
investigación entre os seus pares, en base ás respostas a unha enquisa.
Citas, (influencia da investigación) pondérase cun 30%, intentando analizar o papel da
universidades na difusión do coñecemento. Estuda o número de citas dos traballos publicados polas
universidades segundo os datos bibliométricos indexados na base de datos Scopus de Elsevier.
Perspectiva internacional ten unha ponderación dun 7,5%, e valora os seguintes datos: 2,5%
proporción de estudantes internacionais, 2,5% para a proporción de persoal internacional e 2,5%
pola colaboración internacional, entendendo como tal a proporción de publicacións que teñen un
coautor internacional. Tendo en conta que a capacidade da universidade para a traer estudantado,
persoal e docentes estranxeiros é clave para o seu éxito.
Nos ingresos da industria tamén se valora a transferencia de coñecemento ten unha ponderación
dun 2,5%. Implica a capacidade das universidades para axudar á industria coas súa innovacións, en
función do persoal académico que emprega.

No World University Rankings 2020 a situación da UVigo é a seguinte: a súa posición global é no grupo
601-800, a puntuación global é 26.0/33.4, ensinanza 26.0, investigación 14.8, citas 35.3, ingresos de
industria 39.0 e perspectiva internacional 41.7.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-universityrankings-2018
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THE Europe Teaching Rankings.
A clasificación do THE Europe Teaching Rankings utiliza un enfoque
integral con 14 indicadores que tratan de medir o entorno de ensinanza
e aprendizaxe e resultados do estudantado, e intentan responder as
preguntas que máis importan a estes á hora de tomar a decisión de onde
estudar.
Os indicadores agrúpanse en 4 áreas clave: compromiso, recursos, resultados e entorno, analizando
cuestións como a participación dos estudantado nos seus estudos, a interacción co profesorado, as
oportunidades de desenvolver habilidades e puntos de vista sobre a calidade dos servizos na súa
institución.

•

•

•

•

Compromiso, ten unha ponderación dun 35%, dividido en: compromiso estudiantil (10%),
interacción estudiantil (10%), recomendación do alumando (10%) e enlaces ao mercado laboral
(5%). Os datos recompílanse a través dunha enquisa a 125.000 estudantes universitarios de 18
países europeos sobre temas relacionados coa súa experiencia na educación superior. Algunhas das
preguntas foron: en que medida a universidade apoia o pensamento crítico?, en que medida o
profesorado aplica a aprendizaxe do alumnado ao mundo real?, que probabilidade existe de que
recomendaras a túa universidade?...
Recursos, ten unha ponderación dun 20%, dividido en: proporción de persoal por alumno (7,5%),
relación artigos- persoal (7,5%) e calidade de servizos (5%). Con esta valoración aportase unha idea
de se a institución ten bastantes docentes para ofrecer os servizo e da capacidade para ofrecer unha
atención individual. Os datos neste parte son aportados polas propias institucións. En canto a
produtividade médese na base de datos Scopus de Elsevier, axustando os datos ao tamaño
institucional. Finalmente os datos sobre a calidade dos servizos obtéñense mediante enquisa, na que
o estudantado valora a seu acceso a materiais de aprendizaxe e a calidade do entorno de no que esta
se produce.
Resultados, ten unha ponderación dun 20%, dividido en: reputación académica (10%), taxa de
graduación (5%) e desenvolvemento de habilidades (5%). A reputación analízase mediante unha
enquisa entre pares que tivo máis de 20.000 respostas. A taxa de gradación mide a proporción de
estudantes que se gradúan en 5 anos. Mentres que o desenvolvemento de habilidades procede da
enquisa THE European Student Survey, na que se preguntaba ao estudantado sobre se a
universidade os axudou a aprender habilidades útiles no mundo de traballo.
Ambiente inclusivo, ten unha ponderación dun 25%, dividido en: balance de xénero do persoal
académico (7%), balance de xénero do estudantado (7%), proporción de estudantes internacionais
(5,5%). Esta categoría analiza o equilibrio de xénero na universidade e da unha idea sobre a
existencia dun entorno diverso e inclusivo.

No Europen Teaching Rankings 2019 a nosa posición é: atópase no grupo 201+, puntuación global de
56.8/45.8, recursos de 54.2, compromiso de 71.0, en resultados 49.1 e ambiente inclusivo e de 44.8.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/europe-teaching-rankings-2019methodology
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THE University Impact Rankings.
O THE university Impact Rankings avalía as universidades na relación
cos Obxectivos de Desenrolo Sostible (ODS) das Nacións Unidas e
realizouse por primeira vez no 2019.
A puntuación xeral de cada universidade calcúlase combinando a súa puntuación no ODS número 17,
relativo ás alianzas para acadar os ODS, coas súas tres puntuacións principais dos outros 10 ODS. O
ODS 17 representa o 22% da puntuación xeral, mentres que os restantes ODS teñen unha ponderación
dun 26%. Isto significa que cada universidade se cualifica segundo un conxunto diferente de ODS,
dependendo do seu enfoque. A puntuación escálase de tal xeito de que se poida axustar para garantir
que as diferentes universidades sexa tratadas de xeito equitativo.
Para poder participar as universidades deben aportar datos sobre o ODS 17 e polo menos outros tres dos
que se inclúen na clasificación xeral
Dos 17 ODS que establece a ONU o THE Impact avalía o rendemento universitario en 11 deles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ODS 3: saúde e benestar.
OSD 4: educación de calidade.
ODS 5: igualdade de xénero.
ODS 8: traballo decente e crecemento económico.
ODS 9: industria, innovación e infraestrutura.
ODS 10: redución das desigualdades.
ODS 11: cidades e comunidades sostibles.
ODS 12: produción e consumo responsable.
ODS 13: acción polo clima.
ODS 16: vida e ecosistemas terrestres.
ODS17: alianzas para acadar os obxectivos.

A puntuación no University Impact Rankings 2019 a situación da UVigo é a seguinte: grupo 101-200,
ODS 8 puntuación de 61.7, ODS 16 de 65.8, ODS 11 de 64.0 e ODS 17 de 81.8, puntuación global
64.6/75.6.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-impact-rankings2019
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CWTS Leiden Ranking.
O CWTS Leiden Ranking baséase en datos bibliográficos da base
de datos da Web of Sciences producida por Clarivate Analytics.
Esta base de datos consta de varios índices de citas e o ranking Leiden utiliza o Science Citacion Index
Expanded, o Social Science Citacion Index, e o Arts & Humanities Citacion Index.
A clasificación Leiden toma os datos da Web of Science (WOS) xa que considera que esta ofrece unha
cobertura da literatura científica internacional e proporciona datos de alta calidade.
Nesta clasificación non se teñen en conta actas de congresos, publicacións e publicacións de libros. Esta
limitación é importante en certos campos de investigación, especialmente en informática, enxeñaría e
ciencias sociais e humanidades.
Leiden enriquece os datos da WOS de varias maneiras. En primeiro lugar, CWTS realiza a súa propia
coincidencia das citas (coincidencias entre as referencias citadas e as publicacións ás que se refiren. Por
outra banda CWTS identifica publicacións de organizacións industriais, realiza a xeolocalización das
direccións enumeradas nas publicacións, asigna etiquetas de acceso aberto e desambigua autores para
determinar o seu xénero. O CWTS pon moito esforzo en asignar publicacións ás universidades de
maneira precisa.

A situación da Uvigo no CWTS Leiden Ranking 2019 recolle o período de tempo de 2014-2017, para
todas as ciencias e para o impacto científico é: 1827 publicacións, das cales 141 atópanse na porcentaxe
do 10% das publicacións máis importantes do seu campo, o que implica unha porcentaxe de 7.7%.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.leidenranking.com/information/data
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URAP University Ranking by Academic Performance.
Segundo a metodoloxía do URAP University Ranking, aínda que outras
clasificacións mundiais utilizan criterios obxectivos como a WOS, Google
Scholar ou Scopus, cobren tan só un grupo reducido de universidades, entre
700 e 1000. Isto provoca que se lle de unha preponderancia a institucións de países desenvolvidos. Así
este ranking busca unha cobertura global, axustando, por exemplo, as diferencias nas publicacións entre
disciplinas en termos de factor de impacto.
O Ranking Mundial URAP basease
en 6 indicadores de rendemento
académico, polo que as publicacións
constitúen a base da metodoloxía de
clasificación, así a calidade, a
cantidade das publicacións a
colaboración
internacional
en
investigación
utilízanse
como
indicadores.
Os indicadores utilizados son os seguintes:
•
•
•

•

•
•

Artigo, cun peso dun 21%, que inclúe os artigos en revistas dentro do primeiro, segundo e
terceiro cuartiles en termos de factor de impacto da revista.
Cita, cun peso dun 21%, mide o impacto de investigación segundo o número de citas publicadas
para os artigo publicados nun período de 5 anos.
Documento, cun peso dun 10%, mide a sostibilidade e continuidade da produción científica e
presenta o reconto total de documentos, incluíndo: conferencias, revisións, cartas, debates,
guións e artigos de revistas.
Article Impact Total (AIT), cun peso dun 18%, intenta equilibrar a produción científica e o
impacto normalizado nun campo. O AIT corrixida polo CPP normalizado da institución, indica
se a institución ten un desempeño maior ou menor do promedio mundial nese campo.
Citación Impact Total (CIT), cun peso dun 15%, intenta equilibrar o impacto da institución
co impacto normalizado nun campo concreto.
Colaboración internacional, cun peso dun 15%, mide a aceptación global da universidade,
cos datos de colaboración internacional, baseados no número total de artigos publicados en
colaboración con universidades estranxeiras.

A posición da Universidade de Vigo no 2018-2019 URAP World ranking é no posto 638, coa categoría
B++, puntuación dun 53.13 en artigos, 59.62 en citación, 25.90 en documento, 50.66 en AIT, 39.02 en
CIT e 45.90 en colaboración internacional, o que implica unha puntuación total de 274.22.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.urapcenter.org/Methodology
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CWUR.
O Center for Wordl University Rankings (CWUR) publica un ranking global
que mide a calidade da educación e formación dos estudantes, o prestixio dos
membros ou a calidade da súa investigación sen depender de enquisas e
presentación de datos universitarios.
CWUR utiliza os seguintes indicadores:
•
•

•
•

Calidade da educación, cun peso dun 25%, mide o número de ex alumnos que gañaron
premios e medallas importantes a nivel internacional, en relación co tamaño da universidade.
Emprego de antigos alumnos, cun peso dun 25%, mide o número de alumnos da
universidade que ocupan posicións de CEO nas principais empresas do mundo, en relación co
tamaño da universidade.
Calidade das facultades, cun peso dun 10%, medida polo número de académicos que
gañaron premios e medallas importantes a nivel internacional.
Desempeño da investigación, cun peso dun 40%, dividido en 4 apartados que teñen unha
ponderación dun 10% cada un. Os apartados son os seguintes: resultado total da investigación,
segundo o número total de traballos de investigación; publicacións de alta calidade, segundo o
número de traballos de investigación que aparecen en revistas de primeiro nivel; influencia,
medida polo número de traballos de investigación que aparecen en revistas altamente
influentes; citas medidas polos traballos de investigación altamente citados.

CWUR tamén realiza unha clasificación das principais universidades do mundo tendo en conta 227
categorías de materias, segundo o número de artigos de investigación en revistas de primeiro nivel. Os
datos obtéñense de Clarivate Analytics.
A posición da UVigo no World University Rankings 2019 é posto 690 no ranking mundial, 21 no
nacional, sen puntaución en calidade da educación, emprego de antigos alumnos e calidade das
facultades. A puntuación en desempeño da investigación é de 649 e a puntuación global é de 72.4.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse nos seguintes enlaces:
https://cwur.org/methodology/world-university-rankings.php
https://cwur.org/methodology/subject-rankings.php
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Scimago Institucions rankings (SIR)
O Scimago Institutions Ranking é unha clasificación das institucións
académicas e relacionadas coa investigación, clasificadas segundo un
indicador baseado de tres conxuntos diferentes de indicadores baseados no
rendemento da investigación, os resultados de innovación e o impacto social medido pola súa
visibilidade web.
Os cálculos realízanse cada ano a partir dos resultados obtidos
durante un período de cinco anos que finaliza dous anos antes
da edición da clasificación. O criterio para incluír unha
institución é ter publicado polo menos 100 obras incluídas na
base de datos de Scopus durante o último ano do período de
tempo seleccionado. A fonte de información utilizada para os
indicadores de innovación é a base de datos PATSTAT, a fonte
para os indicadores de visibilidade web é Google e Ahrefs,
mentres que Unpaywall se usa para identificar os documentos
de acceso aberto e Altmetrics de PlumX metrics e Mendeley se
utilizan para Societal Factor.
Os indicadores utilizados divídense en tres grupos destinados a
reflectir as características científicas, económicas e sociais das
institucións.
En investigación márcanse 10 items: impacto normalizado, que se calcula sobre o produto de liderado
da institución utilizando a metodoloxía do Instituto Karolinska de Suecia; excelencia con liderado indica
a cantidade de documentos en excelencia no que a institución é o principal contribuínte; produto como
número total de documentos publicados en revistas académicas indexadas en Scopus; produto de
publicacións non propias como número de documentos publicados en revistas non propias; número de
revistas publicadas polos servicios de publicación propios; a colaboración internacional mide a
produción en colaboración con institucións estranxeiras; publicacións de alta calidade entendendo como
tal as publicadas nas revistas académicas máis influentes (primeiro cuartil nas súas categorías segundo
SJRII); excelencia como a cantidade de produción científica que está no 10% ou superior dos artigos
máis citados no seu respectivo campo científico; o liderado científico indica a cantidade de produción
científica onde a institución é o principal contribuínte; o acceso aberto indica a porcentaxe de
documentos publicados en revistas de acceso aberto; talento científico indica o total de autores
diferentes da institución.
En innovación valóranse os seguintes items: coñecemento innovador determina publicación científica
citada en patentes; impacto tecnolóxico indica a porcentaxe de patentes tendo en conta a produción total
da área científica da patente; en patentes indícanse o número de patentes segundo a súa familia.
En impacto social valóranse os seguintes items: Altmétrics calcúlase sobre o 10% dos mellores
documentos segundo o valor de impacto normalizado; PlumX Metrics onde se reflicten os documentos
que teñen máis dunha mención en PlumX Metrics; Mendeley onde se reflicten os documentos que teñen
máis dun lector en Mendely; número de vínculos analiza o número de redes de onde proveñen os enlaces
entrantes ao sitio web da institución; tamaño web indica o número de páxinas asociadas á URL da
institución segundo Google.
A posición da UVigo é a seguinte: global 617 th., investigación 364 th., innovación 438th. e impacto
social 217 th.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.scimagoir.com/methodology.php
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QS World University Rankings
O QS World University Rankings utiliza seis métricas simples e dende o
2015 realiza unha serie de axustes para garantir que as institucións
especializadas en Ciencias da Vida e Ciencias Naturais non se atopen
excesivamente beneficiadas.
As métricas que se utilizan son as seguintes:

•

•

•

•

• Reputación académica, cun peso dun 40%, é a que ten
maior peso, baséase nunha enquisa académica que recompila
opinións de máis de 94 000 persoas do espazo de educación
superior con respecto á calidade da ensinanza e a investigación nas universidades do mundo.
Reputación do empregador, cun peso dun 10%, baséase en case 45 000 respostas a unha
enquisa na que se lle pide aos empregadores que identifiquen ás institucións das cales obteñen
graduados máis competentes, innovadores e efectivos.
Proporción facultade/estudantado, cun peso dun 20%, que mide a proporción
profesorado/alumnado e avalía ata que punto se lle proporciona ao alumnado un acceso significativo
ao profesorado e titores, indicando a carga académica individual do profesorado.
Citas, cun pero dun 20%, calculada segundo o número de citas recibidas por todos os documentos
producidos por unha institución nun período de cinco anos e tendo en conta o número de membros
da institución. Neste epígrafe faise unha corrección que permita avaliar o impacto segundo o campo
do que proceda o artigo e utilízase como fonte a base de datos Scopus.
Proporción de profesores internacionais e estudantado internacional, cun peso dun 5% cada un,
que intenta avaliar a internacionalización, entendendo que esta indica a marca internacional da
organización.

No University Ranking 2020 a UVigo atópase no grupo 801-1000 e a puntuación desagregada con datos
é aa de citación cun resultado de 22,6.
O QS tamén realiza o ranking universitario por materias, incluíndo 48 áreas temáticas
individuais, e utilizando os seguintes 6 indicadores:
•

•
•
•
•

•

Reputación académica que se mide mediante unha enquisa na que os enquisados identifican
país, rexións e áreas docentes coas que se atopan máis familiarizados e ata dúas disciplinas nas que
teñen máis experiencia, enumerando logo 10 institucións nacionais e 30 internacionais que
consideran excelentes.
Reputación para empregadores que se avalía de xeito similar á reputación académica pero
solicitando a información a empregadores.
Citas que miden as citas por traballo en lugar de citas por membro de profesorado.
Índice H para avaliar tanto a produtividade como o impacto académico.
Colaboracións en investigacións avalíase a través do artigos escritos en colaboración
establecendo correccións para valorar correctamente os campos científicos nos que as colaboracións
internacionais a gran escala son comúns.
Ponderacións intentando valorar adecuadamente as diferentes culturas de investigación e taxas
de publicación segundo disciplinas académicas.

No QS WUR By Subject a posición da UVigo é 351-400 cunha puntuación de 49,1 en reputación
académica 49,9 en reputación de empregadores, 67,5 en índice H, e 78,3 en colaboracións.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse nos seguintes enlaces:
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology

11

Criterios dos principais rankings.

U. S News.
A clasificación do U.S. News abarca 1 250 institucións de 75 países, utilizando
Clarivate Analytics InCities, utilizando un total de 13 indicadores ponderados
segundo se pode ver a continuación:
•

•

•

Indicadores de reputación, tomado a través da
enquisa de reputación académica de Clarivate
Analytics, enviada a un grupo seleccionado de
académicos e investigadores de todo o mundo. Tanto
a reputación de investigación como a reputación de
investigación rexional, pondéranse 12.5 %. O segundo
dos indicadores céntranse en medir as opinións de
académicos da rexión.
Indicadores bibliométricos, baséanse nos datos
da WOS de 5 anos e divídese en: publicacións (10%)
como número total de artigos académicos que
conteñen afiliacións dunha universidade; libros
(2.5%) como complemento aos datos de artigos xa que
son un medio importante de comunicación en
ciencias sociais, artes e humanidades; conferencias
(2.5%) como medio importante de comunicación
científica en enxeñaría e informática; impacto
normalizado de citas (10%) como impacto xeneral de
investigación da universidade independente do seu
tamaño e idade; citas totais (7.5%) que se determina
multiplicando o factor de clasificación de publicacións polo factor de impacto normalizado; número
de publicacións que se atopan no 10% máis citado no mundo para os seus respectivos campos
(12.5%); porcentaxe do total de publicacións que se atopan no 10% máis citado (10%), como medida
da cantidade de investigación excelente que produce a universidade, independente do tamaño da
mesma; colaboración internacional (5%) proporción do total de traballos da institución que teñen
coautores internacionais; porcentaxe do total de publicacións con colaboración internacional (5%)
indica a proporción do total de artigos que conteñen coautores internacionais.
Indicadores de excelencia científica recolle os seguinte items: número de artigos altamente
citados que se atopan entre o 1% máis citado no seu campo respectivo (5%) segundo o servizo de
Clarivate Analytics coñecido como Essential Science Indicators e baséase nos 10 últimos anos de
publicacións; porcentaxe do total de publicacións que se atopan no 1% máis citado sobre o total de
documentos que produce a universidade, como medida independente do seu tamaño.

A posición global da UVigo é a de 743, mentres que as puntuacións en cada item son as seguintes:
puntuación global 38.1, reputación de investigación 798, reputación rexional de investigación 297,
publicacións 640, libros 754, conferencias 470, impacto normalizado de citación 877, total de citas 703,
número de citas no percentil 10 é de 683, porcentaxe de publicacións no percentil 10 é de 821,
colaboración internacional 683, número de artigos altamente citados 747, porcentaxe de publicacións
no 1% máis citado 882.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology
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Green Metric.
Green Metric ten como obxectivo proporcionar o resultado dunha enquisa
en liña sobre a condición actual e as políticas relacionadas coa
sostibilidade das universidades do mundo, intentando chamar a atención
sobre a loita contra o cambio climático, a conservación da enerxía e a auga,
a reciclaxe de residuos e o transporte ecolóxico.
Os datos que se analizan son os seguintes:
•

•

•

•

•

•

Entorno e infraestruturas (15%): este indicador ten como
obxecto recoller que espazo ten a universidade para a
vexetación e protección do medio ambiente e o
desenvolvemento de enerxía sostible. Os items utilizados son:
relación de área de espazo aberto con respecto á área total,
área do campus cuberta de bosque, área do campus cuberta
de vexetación plantada, área do campus para absorber auga,
área total de espazo aberto dividida pola poboación total do campus e presuposto universitario para
a sostibilidade.
Enerxía e cambio climático (21%): este indicador atende ao uso da enerxía e os problemas do
cambio climático. Os items utilizados son: uso de electrodomésticos con eficiencia enerxética,
implementación de edificios intelixentes, número de fontes de enerxías renovables no campus,
consumo de electricidade (kwh) dividido pola poboación total do campus, proporción de enerxía
renovable producida, elementos implementados nos edificios ecolóxicos, e como se reflicte nas
políticas de construción e renovación, programas de redución e emisións de gases de efecto
invernadoiro e proporción da pegada de carbono total dividido pola poboación do campus.
Residuos (18%): valora as actividades de tratamento e reciclase de residuos como factor
importante para crear un ambiente sostible. Os items utilizados son: programas de reciclase de
residuos, programas para reducir o uso do papel e plástico, tratamento dos residuos orgánicos,
tratamento de residuos inorgánicos, residuos tóxicos e disposición de alcantarillado.
Auga (10%): o obxectivo é estimular a redución do consumo de auga. Os items que se utilizan son:
implementación dun programa de conservación da auga, implementación dun programa de
reciclaxe de auga, uso de sistemas de aforro de auga (billas, inodoros, etc) e auga tratada consumida.
Transporte (18%): o obxectivo é limitar o uso de vehículos motorizados no campus e fomentar o
uso de autobús e bicicleta, así como animar ao persoal e alumnado a camiñar. Os items utilizados
son: relación de vehículos sobre o total de poboación do campus, servizo de transporte, política de
vehículos cero emisións, relación da área total de estacionamento sobre área do campus, programa
de transporte para limitar a área de estacionamento no campus nos últimos 3 anos, iniciativas de
transporte para diminuír os vehículos privados no campus, existencia de sendeiros peonís no
campus.
Educación e investigación (18%): avalía se a universidade ten un papel importante para a
creación de pensamento crítico sobre problemas de sostibilidade. Os items utilizados son: relación
entre cursos sobre sostibilidade e total de cursos ou asignaturas, relación entre a financiación da
investigación sobre sostibilidade e a financiación total de investigación, número de publicacións
académicas sobre medio ambiente e sostibilidade realizadas, número de organizacións estudantís
relacionadas con medio ambiente e sostibilidade, existencia dun sitio web de sostibilidade
administrado pola universidade e existencia dun informe de sostibilidade publicado.

A posición da UVigo é 195 a nivel mundial cunha puntuación 6.100, en infraestruturas 850, en energía
e cambio climático 1.250, residuos 1275, auga 625, transporte 1.125 e educación e investigación 975.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
http://greenmetric.ui.ac.id/criteria-indicator/
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RankPro. Worldwide Professional.
O RankPro basea a comparación das universidades e a avaliación
profesional a través do programas de capacitación propostos, en
concreto os graos, a dispoñibilidade de información sobre as actividades da universidade e a súa
reputación a nivel nacional e internacional.
Os criterios para determinar os parámetros que avalíen a calidade do proceso de aprendizaxe e o
coñecemento especializado obtido, son desenvolvidos por profesorado universitario e especialistas en
educación que teñen experiencia en actividades docentes e científicas, en concreto mediante enquisa
realizada entre os membros do Consello Internacional de Científicos.

Acadando unha clasificación profesional das universidades cos seguintes compoñentes:
•

•

•

Clasificación académica (50%), que utiliza os seguintes indicadores: persoal académico,
docentes e investigadores incluídos os estranxeiros e estudantes (32%); diversidade de programas
educativos de diferentes niveis académicos tendo en conta a relación entre o número de estudantes
de postgrao sobre o número total de estudantes (32%); relación entre número de estudantes
estranxeiros sobre o número total de estudantes (20%); relación de número de estudantes de
doutoramento dobre o número total de estudantes (10%); composición do persoal académico e a
proporción de profesorado (3%); relación entre o número de profesores e número total de
estudantes (3%).
Clasificación por BC-Index (25%), valora a dispoñibilidade de información na páxina principal
dunha universidade en internet. Debemos de ter en conta que a versión en inglés da páxina principal
da universidade se valora como a máis accesible a nivel mundial. O BC-Index calcúlase mediante un
algoritmo que ten en conta 50 indicadores establecidos nas seguintes categorías: información xeral
e descrición da universidade (12 indicadores); comodidades e capacidades (6 indicadores);
información para a comunidade universitaria (8 indicadores); información académica aprendizaxe
(9 indicadores), información académica para a investigación (8 indicadores), posibilidades de
comunicación (7 indicadores) .
Clasificación pública (25%), valora a reputación universitaria tanto a nivel mundial como
nacional e defínese pola clasificación tanto a nivel mundial como nacional obtida mediante unha
enquisa ao Consello Internacional de Científicos.

A posición da UVigo no Rank Pro 2017-2018 é de 531, cunha puntuación de 31.188 puntos en
clasificación académica, sen máis datos desagregados sobre a mesma.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse no seguinte enlace:
https://www.cicerobook.com/userfiles/files/Methodology%202018-19.pdf
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NTU Ranking. Ranking of Scientific Papers.
Este ranking emprega indicadores bibliométricos para analizar e clasificar
o desempeño dos traballos científicos das 800 mellores universidades do
mundo. A selección destas universidades baseouse na información obtida nos Indicadores de Ciencias
Esenciais (EIS), tomando inicialmente as 900 primeiras en función da cantidade de artigos publicados
e de citas. Destas 900 retiráronse as que non eran universidades, as restantes comparáronse coas
incluídas noutras clasificacións, tales como: ARWU, THE, QS ou US News. Os datos utilizados para
avaliar o desempeño das universidades obtéñense do ISI e da colección principal da WOS, que inclúe
SCI e SSCI e Journal Reports (JCR).
Para realizar a clasificación utilízanse oito indicadores e tres criterios diferentes de traballo científico:
produtividade da investigación, impacto da investigación e excelencia da investigación.

Como se pode ver na táboa anterior os indicadores que se utilizan son:
•
•
•

Produtividade da investigación, cun peso dun 25%, utiliza para o seu cálculo o número de artigos
dos últimos 11 anos, e o número de artigos do ano actual.
Impacto da investigación, cun peso dun 35%, utiliza para o seu cálculo o número de citas dos últimos
11 anos, o número de citas dos dous últimos anos e o promedio de citas nos 11 últimos anos.
Excelencia da investigación cun peso dun 40%, utiliza para seu cálculo o índice H dos dous últimos
anos, o número de artigos altamente citados dos 11 últimos anos e o número de artigos do ano actual
en revistas de alto impacto.

A posición da UVigo no World University Rankings 2019 é no grupo 701-750, sen aportar datos
desagregados sobre a mesma.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse nos seguintes enlaces:
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/methodoloyg/sampleSelection
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/methodoloyg/indicators
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Umultirank.
O UMultirank é multidimensional e compara os rendementos
universitarios nas diferentes actividades que realizan. Son as
universidades que deciden participar no mesmo as que
proporcionan os datos da institución. No 2019 o UMultirank inclúe datos extraídos dunha enquisa en
liña a máis de 100.000 estudantes, na que se lles solicitan opinións sobre varios aspectos dos seu
programa de estudos. Mentres que os datos bibliométricos tómanse da CWTS da base de datos
PATSTAT, e citas de publicacións académicas de fontes indexadas na WOS.
Os indicadores recollidos están clasificados nas seguintes categorías:
•

•

•

•

•

•

•

Xeneral, na que se recollen datos como: número de estudantes, número de estudantes de
primeiro ano, número de estudantes de internacionais, estudantes por campo, persoal
académico, taxas ou datos desagregados por sexo, entre outros.
Ensinanza e aprendizaxe, na que se recollen datos como: proporción de estudantes por
membros do persoal académico, porcentaxe de graduados no tempo normativo para grao e
mestrado, persoal académico que é doutor/a, prácticas do alumnado en empresas ou
desemprego das persoas graduadas entre outros.
Experiencia ensinanza e aprendizaxe baseada na enquisa de satisfacción, na que se recollen
datos como: calidade da ensinanza, contacto co profesorado, experiencia práctica ou calidade
da biblioteca ou dos laboratorios.
Investigación, no que se recollen, entre outros: ingresos de investigación externa, publicacións
de investigación, taxa de citas, principais traballos citados ou asociacións estratéxicas de
investigación.
Orientación internacional, que recolle: programas conxuntos con universidades estranxeiras,
alumnado estranxeiro, oportunidades para estudar no estranxeiro, coautoría de publicacións,
programas que se ofrecen en un idioma estranxeiro ou estudantado de intercambio entre outros
datos.
Compromiso rexional, recolle datos sobre: estudantes con prácticas en empresas rexionais,
publicacións conxuntas rexionais, ingresos de investigación externos de fontes rexionais ou
numero de graduados da rexión.
Transferencia do coñecemento, que toma datos de: ingresos de fontes privadas, co-publicacións
con socios industriais, patentes outorgadas, ingresos de fontes privadas ou spin-off entre outros.

A puntuación da UVigo en algún dos items desagregados son, en ensinanza e aprendizaxe: ratio de
graduados en grao 43,43% e en mestrado 87,43%, graduados en tempo en grao 52,21% e en mestrado
80,36%, desempleo en mestría 7%; en investigación: citación 0,86, número de publicacións de
investigación 3.711, publicacións normalizado 0,21, investigadores externos 40,19, top de publicacións
citadas 7,7%, publicacións interdisciplinarias 12,1 , posdoctorais 6,47%; en transferencia do
coñecemento: co-publicación con socios industriais 2,2%, ingresos por recursos privados 10,42, patentes
8, spin-offs 2.29, citas en patentes 0,8%, ingresos por desenrolo profesional 0,27%; en orientación
internacional: 0% en programas de grao e 3,64% de mestrados en lingua estranxeira, 0,11 en mobilidade
de estudantado, 1,25% de staff internacional, publicacións conxuntas internacionais 50,3%, doutorados
internacionais 50,3%; compromiso legal: graduados traballando en la rexión 68%, prácticas de
estudantes na rexión 95,43%, publicacións conxuntas rexionais 10,6%, ingresos de fontes rexionais 44%,
publicacións rexionais con socios industriais 2,5; xeral: estudantes mulleres 47% e traballadores
mulleres 40%.
Máis información sobre os contidos deste ranking poden consultarse nos seguintes enlaces:
https://www.umultirank.org/about/methodology/data-sources/
https://www.umultirank.org/about/methodology/indicators/
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Incites Essential Science Indicators.
O Essential Science Indicators, pertence a Clarivate Analytics, é
unha compilación de estatísticas de rendemento e tendencias,
extrapoladas dos recontos de artigos publicados en revistas académicas e das citas destes artigos,
utilizando a Web of Science.
O reconto de artigos derívanse de 12.045 revistas indexadas na colección principal de Web of Science,
tano de indice de citas de ciencias ampliado, como índice de citas de ciencias sociais, durante un período
de 10 anos. Estando cada revista asignada a un dos 22 campos de investigación, incluíndo un campo
“multidisciplinar”. Os artigos incorpora aqueles que se consideran como artigos científicos regulares e
aqueles artigos de revisión.
Os indicadores que se analizan son: número total de documentos no período de 10 anos, citas de dito
número total, o cociente entre número de artigos e citas, “Top papers” refírese a artigos de actualidade
e artigos altamente citados, especificamente documentos que se atopan no 1% superior dos documentos
dos últimos dez anos, sumado ao número de documentos dos últimos dous anos que recibiron un
número alto de citas no período dos dous últimos meses, e tamén podemos ver o número de citas
recibidas polos principais artigos.

A base de datos actualízase cada dous meses, polo tanto 6 veces ao ano. A actualización de novembro do
2019 recolle un período de 10 anos e 8 meses. O número de citacións da UVigo en dito período é de
129.701, cun total de 9.466 documentos, o que implica que acade a posición 1.063 a nivel mundial, dun
total de 6.214 institucións analizadas. En canto a súa posición en España é a décimo novena dun total
de 54 universidades.
Máis información sobre o contido deste ranking pode consultarse no seguinte enlace:
https://esi.clarivate.com/IndicatorsAction.action
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Nature INDEX
É unha base de datos de información de afiliación de autores que recompila
artigos de investigación publicados nun grupo seleccionado de 82 revistas
científicas de alta calidade. Os seus creadores, o grupo Nature Research, indican que con este índice
proporcionase información, case en tempo real, sobre os resultados de investigación de alta calidade a
nivel institucional, nacional e rexional. O índice actualízase mensualmente e os datos recollen unha
ventá anual de resultados.
O Nature Index inclúe artigos primarios de
investigación publicados nun grupo de 82
revistas científicas de alta calidade. Este grupo de
revistas é seleccionado por un panel de científicos
en activo e independentes do Nature Index, e
reflicten a percepción de que estes teñen sobre a
calidade da revista, intentando que sexa unha
lista consensuada de revistas de ciencias naturais
e multidisciplinarias. Os responsables do
indicador afirman que son revistas que
representan menos dun 4-5% das revistas da Web
of Science, pero que representan preto dun 30%
do total de citas de revistas de ciencias naturais.

O índice actualízase mensualmente e na súa
última edición os datos recollen unha ventá anual
de resultados, dende o 1 de xullo do 2018 ao 31 de
maio do 2019. A nivel global a UVigo ocupa o
posto 983 dentro das institucións académicas, o
que implica que se sitúa no posto 345 Europa e
ocupa o posto 35 en España. En canto a
clasificación por materias a mellor posición acadada é en química e ciencias da terra e medio ambiente,
cos postos 715 e 753 respectivamente.
Máis información sobre o contido deste ranking pode consultarse no seguinte enlace:
https://www.natureindex.com/faq
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RUR (Round University Ranking).
RUR Rankings Agency foi fundada en 2013 con sede en Moscú e realiza un ranking
mundial de universidades, o Round University Ranking (RUR), un sistema
internacional de clasificación de universidades mundiais que mide o desempeño de
850 universidades mundiais líderes de oitenta países mediante 20 indicadores e catro
áreas claves de actividades universitarias: ensinanza, investigación, diversidade internacional e
sostibilidade financeira.
Todos os datos utilizados para a realización do ranking son proporcionados por Thomson Reuters e a
clasificación cubre o período comprendido entre 2010 e a actualidade. Os datos brutos, tales como o
número de estudantes ou o persoal académico son obtidos mediante unha enquisa de datos denominada
“Proxecto de Perfís Institucionais Globais” (GIPP). Enquisa que se leva a cabo anualmente en primavera
e cubre ao redor de 850 institucións de educación superior en todo o mundo.
O GIPP brinda información sobre 20
indicadores brutos que se utilizan para
xerar 100 indicadores escalados, que
relacionan dous valores; pero tamén se
utilizan datos bibliométricos extraídos da
colección principal da Web of Science e
datos sobre reputación extraídos dunha
enquisa de reputación académica anual.
Dita enquisa recolle ao redor de 60.000
respostas de 10.000 enquisados que
representan todas as dimensións da
comunidade académica global.
A clasificación do RUR xeral, á súa vez
forma unha clasificación separada onde
se inclúen 4 grupos: clasificación docente,
investigación, ranking internacional de
diversidad e ranking de sostibilidade
financeira.
A Universidade de Vigo no 2019 atópase no ranking xeral no posto 490 a nivel mundial e no 18 en España
cunha puntuación de 49.729 puntos, e de 65.179 respectivamente. En canto aos rankings parciais
destaca a posición da nosa universidade en canto a ensinanza, na que se atopa no posto 18 dentro de
España cunha puntuación de 72.939 puntos
Máis información sobre o contido deste ranking pode consultarse no seguinte enlace:
http://roundranking.com/about-us.html
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UniRank University Ranking
UniRank é un directorio internacional de educación superior, que recolle máis de
13.000 universidades oficialmente recoñecidas en 200 países e proporciona unha
clasificación baseada na presencia e popularidade na web. Este ranking entende que
son institucións de educación superior só aquelas que están así oficialmente recoñecidas polos gobernos
de cada país.
O actual UniRank baséase nun algoritmo que inclúe 5 métricas web impaciais e independentes extraídas
de catro fontes de intelixencia artificial diferentes. Os datos das métricas web recompílanse todos na
mesma semana para minimizar as flutuacións e maximizar a comparabilidade. Adóptase un filtro precomputacional para detectar valores atípicos nos datos sen procesar, levando a cabo tamén unha
investigación adicional e unha revisión dos datos de Alexa Global Rank e SimilarWeb Global Rank, para
aquelas universidades que adoptan un subdominio como páxina de inicio oficial. O obxectivo é
proporcionar unha clasificación global aproximada de universidades baseada na súa presencia na web e
popularidade en termos de tráfico estimado, confianza/autoridade e enlaces de calidade. Isto está
especialmente destinado a axudar aos estudantes internacionais e persoal académico a comprender cal
é a popularidade da institución, non é polo tanto un ranking académico.
A posición da UVigo neste ranking é 918 a nivel mundial e 28 en España.

Máis información sobre o contido deste ranking pode consultarse no seguinte enlace:
https://www.4icu.org/about/index.htm#ranking
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Anexo I: Táboa Resumo de criterios e fontes de datos dos
rankings.
Datos obtidos da
institución.
ARWU

Premios Nobel, características do
persoal,
características
do
estudantado....

THE

Os
datos
son
recompilados
directamente
da
institución:
proporción
persoal
alumnado,
proporción doutorados e ingresos
institucionais....
Proporción persoal por alumnado,
relación de artigos-persoal, taxa de
gradación, balance de xénero do
persoal académico e do estudantado,
proporción
de
estudantado
internacional.
Información
sobre:
saúde
e
benestar, educación de calidade,
igualdade de xénero, traballo
decente e crecemento económico...

THE Europe
Teaching
Rankings.
THE
University
Impact
Rankings.
CWTS Leiden

Datos obtidos polo
ranking

Enquisas
desenvolvidas polo
ranking

• Número de traballos indexados en Nature and
Sciences.
• Artigos indexados en Citación Index-Expanded
e en Social Science Citación Index.
• Investigadores altamente citados por Clarivate
Analytics.

No caso de que non se aporte un dato en
particular, a organización do THE
realiza unha estimación.

Enquisa realizada ao alumnado.

Datos da Web of Science, sen ter en conta actas de
congresos, publicacións e libros.
Artigos, citas, documentos, Article Impact Total,
Citación Impact Total, artigos publicados en
colaboración con outras universidades.

CWUR

Ex alumnos con premios e medallas a
nivel internacional, ex-alumnos que son
CEO en principais empresas do mundo,
académicos con premios e medallas,
resultados da investigación, número de
traballos de investigación en revistas de
primeiro nivel, traballos de investigación
en revistas altamente influentes e citas
medias.
A fonte para os indicadores de
visibilidade web é Google e Ahrefs.

Scimago
QS World
Universiy
Rankings
U.S. News.

Proporción profesorado/alumnado.
Proporción
estudantado
internacional...

Green Metric

Datos
sobre
a
política
medioambiental da universidade:
infraestruturas, enerxía, residuos,
auga, transporte, educación e
investigación en medio ambiente.
Datos sobre persoal académico,
docentes,
persoal
estranxeiro,
diversidade de programas de estudo,
número de doutorados...

• Enquisa académica a persoas do
espazo de educación superior.
• Enquisa a empregadores.
Enquisa de reputación académica de
Clarivate Analytics, enviada a un grupo
seleccionado
de
académicos
e
investigadores de todo o mundo.

21

• Datos WOS, de publicacións, libros, artigos.
• Servizo de Clarivate Analytics coñecido como
Essential Science Indicators.

Obtéñense do ISI e da colección principal da
WOS, que inclúe SCI e SSCI e Journal Reports
(JCR).

Son as universidades que deciden
participar no mesmo as que
proporcionan
os
datos
da
institución.

No 2019 o UMultirank inclúe datos
extraídos dunha enquisa en liña a máis
de 100.000 estudantes, na que se lles
solicitan opinións sobre varios aspectos
dos seu programa de estudos

Nature Index

UniRank.

• Utilizando a metodoloxía do Instituto
Karolinska de Suecia.
• Documentos publicados en revistas académicas
indexadas en Scopus
Citas, tomando como referencia Scopus.

Dispoñibilidade de información na
páxina principal dunha universidade en
internet

InCities

RUR

Citas de traballos publicados indexados en
Scopus de Elsevier.

• Enquisa realizada ao alumnado.
• Enquisa entre pares.

URAP

RankPro.
Worldwide
Profesional.
NTU.
Ranking os
Scientific
Papers.
Umultirank

Indicadores
bibliométricos

Datos utilizados para a realización do
ranking son proporcionados por
Thomson Reuters
Baséase nun algoritmo que inclúe 5
métricas web impaciais e independentes
extraídas de catro fontes de intelixencia
artificial diferentes

Datos sobre reputación extraídos dunha
enquisa de reputación académica anual

Os datos bibliométricos tómanse da CWTS da
base de datos PATSTAT, e citas de publicacións
académicas de fontes indexadas na WOS.
Datos bibliométricos de Clarivate Analytic
utilizando a Web os Science.
Datos obtido dun grupo de 82 revistas
seleccionadas por un plantel de científicos en
activo independientes.
Datos bibliométricos extraídos da colección
principal da Web of Science.

Criterios dos principais rankings.

Anexo II. Internacionalización.
Internacionalización.
THE
THE Europe
Teaching Rankings.
CWTS Leiden

Información da WOS, xa que ofrece unha boa cobertura da literatura científica internacional.

Artigos publicados en colaboración con universidades estranxeiras.

CWUR

Premios e medallas internacionais.

QS World Universiy
Rankings
U.S. News.
RankPro. Worldwide
Profesional.
Umultirank
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Proporción de estudantado internacional

URAP

Scimago

UniRank

Proporción de estudantado e persoal internacional.
Publicacións con coautor internacional.

Produción en colaboración con institucións estranxeiras.
Proporción de estudantado e profesores internacionais.
En ranking por materias: reputación internacional (enquisa) e artigos en colaboración internacional.
Traballos con coautores internacionais.
Reputación internacional (enquisa).
Valora a dispoñibilidade da información na páxina principal dunha universidade en internet e outorgando a maior valoración a que
a versión sexa en inglés.
Programas conxuntos con universidades estranxeiras, alumnado estranxeiro, oportunidades para estudar no estranxeiro, coautoría
de publicacións, programas que se ofrecen en un idioma estranxeiro ou estudantado de intercambio entre outros datos.
Popularidade da web incluída a popularidade a nivel internacional.

