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Les universitats catalanes es consoliden en els rànquings 
internacionals dels millors centres d’estudis superiors 
 
La classificació QS Top 50 Under 50 reconeix la UAB, la UPF i la UPC entre 
les deu universitats europees joves més ben valorades 
 
El rànquing The Times Higher Education (THE) 2016-2017 reconeix dues 
universitats catalanes entre les 100 millors d’Europa 
 
En l’àmbit de l’Estat, la UAB és la primera universitat al QS Top 50 Under 50  
i tres centres catalans (UAB, UPF i UB) encapçalen el rànquing THE 
  
Dijous, 22 de setembre de 2016 
  
Els resultats de les darreres edicions dels rànquings internacionals de qualitat 
universitària consoliden el bon posicionament  global de les universitats catalanes. 
El rànquing QS Top 50 Under 50 situa tres centres catalans entre els 50 millors 
universitats joves del món i entre les deu millors d’Europa. Per la seva part, el 
rànquing The Times Higher Education (THE) d’enguany distingeixen dues 
universitats catalanes entre les 100 millors del continent. 

El secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, s'ha mostrat molt satisfet 
perquè “les universitats catalanes consoliden i milloren el seu 
posicionament en el principals rànquings internacionals, tant en l’àmbit 
mundial com europeu”. Navarro ha destacat que el bon posicionament del 
sistema universitari català s’emmarca en un sistema d’educació superior on hi ha 
unes 12.000 universitats a tot el món, 6.000 a Europa i 83 a l’Estat espanyol.  

A més, el secretari ha subratllat que “la presència de les universitats catalanes 
en el grup mundial d’universitats capdavanteres és una constant, 
independentment de la metodologia del rànquing”.  

Navarro també ha recordat que la presència del sistema universitari català al 
capdavant de classificacions com el QS o el THE repercuteix directament en la 
societat. “Catalunya és el tercer país europeu amb una major proporció 
d’estudiants matriculats en universitats ben posicionades en els rànquings 
internacionals, el que evidencia que el nostre sistema no és elitista”, ha 
afegit. 

Rànking QS Top 50 Under 50 

El centre català més ben valorat a la darrera edició del rànquing QS Top 50 Under 
50 és la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que es referma en el top 10 de 
les institucions universitàries joves del món i ascendeix de la desena posició de 
l’any 2015 a la novena d’enguany. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) també 
millora la seva puntuació a la classificació i passa del lloc número 27 de l’any 
anterior al 22 de 2016. El tercer centre català entre les 50 millors universitats joves 
mundials és la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en la posició 32 del 
barem. 
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A escala europea destaca el fet que les tres universitats catalanes representen un 
16% dels 18 centres europeus que han estat distingits en el TOP-50 del món. La 
UAB millora la seva valoració i passa a ser la segona universitat de menys de 50 
anys del Continent (quarta al 2015). La UPF es manté com la vuitena universitat 
jove europea, mentre que la UPC passa de la novena a la desena posició 
d’enguany. 

Els bons resultats de la UAB la porten a recuperar el liderat entre les universitats 
fundades després de 1967 dins de l’Estat espanyol, superant la Universitat 
Autònoma de Madrid que havia encapçalat el rànquing al 2015. La UPF i la UPC 
se situen a la quarta i cinquena posició a l’Estat, respectivament. 

 

Universitats catalanes al rànquing QS Top 50 Under 50 

 MÓN EUROPA ESTAT 

UAB 3 2 1 

UPF 22 8 4 

UPC 32 10 5 

 

Rànquing The Times Higher Education (THE) 

Pel que fa als resultats del rànquing The Times Higher Education (THE) 2016-
2017, reconeixen dues universitats catalanes entre les 100 millors d’Europa. 
Concretament, d’un total de 388 universitats avaluades al continent, la UAB figura 
en la posició número 76 i la UPF en la 83. Els resultat globals de la classificació 
THE situen cinc de les set universitats públiques catalanes entre les 800 millors 
del món; dos dels centres, a més, entren dins del TOP-200 de la classificació 
(UAB, posició 163; UPF, posició 175). 

Així mateix, les universitats catalanes continuen encapçalant per cinquena edició 
consecutiva les primeres posicions dins de l’Estat al rànquing THE. La UAB, la 
UPF i la Universitat de Barcelona (UB), per aquest ordre, retenen el podi dels 
millors centres espanyols d’ensenyament superior, al mateix temps que cinc 
universitats públiques catalanes acaparen la meitat de les posicions del TOP-10 
de millors centres de l’Estat. 

Universitats catalanes al rànquing THE 

Estat Europa Món Centre 

1 76 163 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

2 83 175 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

3 99-123 201-250 Universitat de Barcelona (UB) 

6-7 200-246 401-500 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

6-7 200-246 401-500 Universitat Rovira i Virgili (URV) 
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Dues classificacions de referència 

El rànquing QS top 50 under 50 classifica les 50 millors universitats fundades a 
partir de 1967 i està elaborat per QS Quacquarelli Symonds, institució 
especialitzada en la valoració d’institucions educatives i de recerca. L’estudi 
parteix de les dades del QS World University Ranking, que en aquesta edició ha 
avaluat 916 universitats de tot el món. 

La classificació valora quatre paràmetres d’anàlisi de cadascun dels centres: la 
investigació, la docència, el percentatge d’ocupació dels alumnes  i la projecció 
internacional. El rànquing també pren en consideració sis indicadors sobre 
reputació acadèmica, reputació entre les empreses, la ràtio d’estudiants per 
facultat, les citacions en publicacions de referència, la internacionalització de les 
facultat i el percentatge d’estudiants internacionals.  

Per la seva part, el rànquing The Times Higher Education (THE) centra 
principalment el seu focus d’anàlisi en la capacitat investigadora de les 
universitats, encara que també pondera indicadors com ara l’ensenyament, la 
transferència de coneixement o la projecció del centre al món. En aquesta 
tretzena edició de l’estudi s’han avaluat 980 institucions acadèmiques d’educació 
superior d’arreu del món en base a 13 indicadors comparatius consensuats entre 
estudiants, acadèmics, responsables universitaris, el món de l’empresa i 
l’administració.  

 


