Así están as universidades
galegas no ranking da
CWUR
A USC é a mellor situada, aventaxando en case o doble de
postos á de Vigo.
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O Center for World University Rankings (CWUR) publicou este luns
a súa listaxe das 2.000 mellores universidades do mundo, entre as
cales figuran as tres universidades galegas. De feito, a Universidade
de Santiago de Compostela (USC) sitúase en en o posto 467
internacional e no 13 de España. Así, a institución compostelá emitiu
un comunicado no que celebra que se mantén "entre as 500 mellores
universidades do mundo".
Ademais, a USC destaca que os seus aspectos máis valorados son o
rendemento investigador --posto 440-- e a empregabilidade --895--,
entre os múltiples investigadores que se avalían a partir de datos das
propias institucións e sondaxes.
Pola súa banda, a Universidade de Vigo (UVigo) ocupa o número 736
do ranking mundial e o 22 a nivel estatal, segundo CWUR, que
ademais lle dá o posto 695 en rendemento investigador.
Mentres tanto, a Universidade da Coruña (UDC) está de 993 a nivel
internacional e de 35 en España. Ademais, ocupa o 949 en
rendemento investigador e o 1.148 en empregabilidade.

Para elaborar o seu ranking, CWUR analiza 19.788 institucións de
educación superior e selecciona as 2.000 mellores en base a sete
indicadores por exemplo a calidade da educación e a empregabilidade
do alumnado, parámetros aos cales se outorga conxuntamente un
50% da valoración global; o rendemento da investigación, que
representa un 40% da valoración e ten en conta o número de artigos e
a súa calidade, así como o número de artigos altamente citados; e os
galardóns internacionais obtidos polo profesorado, cun 10%.
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