
X-1 Umístění UK ve vybraných mezinárodních 
žebříčcích v roce 2017

Žebříček Umístění
Times Higher Education World University Rankings 450

obory:

lékařské a zdravovědné obory 325
přírodní vědy 347

vědy o živé přírodě 354
uměnovědné a humanitní obory 210
 

QS World University Rankings 314

regiony:
Emerging Europe and Central Asia 5

skupiny oborů:
inženýrské a technické vědy 419

přírodní vědy 188
společenské vědy 347
uměnovědné a humanitní obory 254
vědy o živé přírodě a lékařské vědy 226
obory:
anglický jazyk a literatura 146
biologie 288
ekonomie a ekonometrie 249
farmacie a farmakologie 160
filozofie 139
fyzika a astronomie 180
geografie 88
historie 177
chemie 303
informatika 263
lékařství 184
lingvistika 186
matematika 183
materiálové vědy 297
mediální a komunikační studia 197
moderní jazyky 202
politologie a mezinárodní studia 169
sociologie 253
vědy o životním prostředí 248

Academic Ranking of World Universities 222
obory:

biologické vědy 213
biologie člověka 259

ekologie 111
ekonomie 95

farmacie 168
finanční ekonomie 192

fyzika 77
geografie 153

chemie 256
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informatika 339
matematika 156
materiálové vědy 240
metalurgie 148
nauky o veřejném zdraví 361
klinická medicína 167
přístroje a měření 200
psychologie 233
sport 276

vědy o Zemi 205
vědy o životním prostředí 279

zemědělské vědy 198

Best Global Universities 196

obory:

astronomie 172
biologie a biochemie 220

botanika a zoologie 93
ekonomie 109

farmakologie a toxikologie 129
fyzika 48

humanitní a uměnovědné obory 168
chemie 211
imunologie 196
inženýrské obory 530
klinická medicína 158
matematika 71
materiálové vědy 274
mikrobiologie 171
molekulární biologie a genetika 186
neurovědy a behaviorální vědy 180
společenské vědy a vědy o zdraví 262
vědy o životním prostředí a ekologie 147

National Taiwan University Ranking 197

skupiny oborů:
klinická medicína 182
přírodní vědy 162
vědy o živé přírodě 215
zemědělské vědy 178
obory:

botanika a zoologie 115
farmakologie a toxikologie 171
fyzika 134
geovědy 181
chemie 217

matematika 116
vědy o životním prostředí, ekologie 173

Zdroj: internetové stránky jednotlivých žebříčků a vlastní dopočet
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