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Az U-MULTIRANK 2020 rangsor elemzése  

 

 U - MULTIRANK  

 

Egyetemünk rendszeresen részt vesz a már említett U-Multirank rangsorban. Az U-

Multirank az Európai Unió projektje, 2014-ben hozták nyilvánosságra az első rangsort 850 

felsőoktatási intézmény részvételével, amely 1 000 kart és 5 000 képzést érintett, 74 

országból. Minden évben fejlesztik (változnak a kérdések), egyre több egyetem csatlakozik 

hozzá, az idei évben a Pandémiás helyzetre vonatkozóan tettek fel kérdéseket. Noha a 

rangsorok között tartjuk nyilván, de nem kifejezetten rangsor, inkább a különböző 

mérőszámokat illetően viszonyítási alapként szolgál, pl.: megmutatja, hogy egy kevésbé 

ismert egyetem is lehet regionálisan fontos, vagy egyetemek közötti banchmarking alapjait 

képezhetik az információk. A felhasználóbarát felületen az érdeklődő, hallgatók össze 

tudják hasonlítani a képzéseket és egyetemeket (egyre több szakot vesznek fel az 

adatbázisba). A leendő hallgatók a arra is választ kaphatnak, hogy miért válasszák 

Magyarországot tanulmányaik színhelyéül: https://www.umultirank.org/study-

in/hungary/. A 2019 évi adatszolgáltatás alapján jelenleg az egyetemünk így jelent meg 

2020-ban:https://www.umultirank.org/study-at/national-university-of-public-service-

budapest-rankings 
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A rangsor módszertana:  

Egyetemi önbevallás alapján megadott adatokon nyugszik a rendszer.  

b) Bibliometriai adatok a Web of Science adatai alapján.  

c) Kérdőív a hallgatók bevonásával ( ez csak abban az esetben, ha tudományterületi 

besorolás tehető, illetve szakokat is felveszünk a rendszerbe )  

• Értékelési szempontok (30 darab alszempont, 5 csoport): 

1. Tanítás és tanulás színvonala 

2. Kutatás 

3. Tudástranszfer 

4. Nemzetközi beágyazottság 

5. Regionális beágyazottság 

Az U _ Multirank úgynevezett országjelentéseket is kiad, általában a TOP egyetemeket , 

Magyarországról 15 egyetem jelenik meg  a rendszerben, az ország jelentés 5 egyetemet 

nevez meg. 2020-ban az U-Multirank 15 magyar felsőoktatási intézményről mutat be 

adatokat. 

Általánosságban elmondható, hogy a magyar felsőoktatási intézmények a regionális 

elkötelezettség dimenziójában mutatják a legerősebb teljesítményt. 

Egyetemünk nem vagy csak összehangolt erőfeszítésekkel kerülhet, be a TOP 5 közé, 

viszont pozícióit folyamatosan javítja. A 2020 évi adatszolgáltatás adataira figyelemmel 

megállapítható, hogy a kutatási dimenzióban teljesítményünk jelentősen javulni fog, az 

oktatási teljesítményünk viszonylag jó pozíciója megmarad talán enyhén javul. Nagy 

hiányosságunk a tudástranszfer terület, itt jelentős hátrányban vagyunk a műszaki, 

természettudományi területekhez képest.  
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A legjobb teljesítményt a tanítás – tanulás területen mutatjuk,itt a hazai egyetemek 

közül a 2. helyezést érjük el.  
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