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Результати діяльності університету за 2011 рік

УНІВЕРСИТЕТ У СВІТОВИХ ТА 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ РЕЙТИНГАХ

За результатами роботи університет щорічно посідає чільні місця у рейтингах, які проводять різні організації. 
Зокрема, за рейтингом, який провела лабораторія ЮНЕСКО серед 200 ВНЗ України, університет за 2010 рік посів 22 

місце. Важливо відзначити, що університет є на 10 місці серед технічних вишів України. Результати діяльності універ
ситету з відповідними індексами за останні роки наведено у таблиці.

Рік Місце Індекс якості 
НПП

Індекс якості 
навчання

Індекс
міжнародного

визнання
Сума

2007 27 5.43 4.42 7.02 16.88

2008 23 8.87 7.67 10.20 26.76

2009 25 7.45 7.55 9.37 24.38

2010 22 9.65 6.88 9.48 26.01

За міжнародним рейтингом ТОП 12000 Universities університет у 2011 році посів 3169 місце. Згідно з офіційним 
джерелом www.webometrics.info наш університет посів 14 місце серед українських вишів.

Дані результати свідчать не лише про високі позиції у рейтингу, але й про значний поступ вперед (для порівняння, 
у 2009 році наш університет займав 5476 місце).

Нижче наведено показники, за якими оцінюють рейтинг університетів у базі даних Webometrics, що свідчить про 
ступінь інтеграції ВНЗ України в INTERNET:

Rich files Sholar

01/06/2011 3961 4,379 11,886 6,281 1,526

01/01/2012 3169 2,351 4,785 5,765 2,638

За консолідованим рейтингом інформаційного ресурсу «Освіта», проведеним у 2011 році, університет займає
18 місце серед ВНЗ України та 3 місце серед ВНЗ Західного регіону.

За оцінкою журналу «Фокус» у рейтингу «Найкращі вузи для ІТ-спеціалістів» університет відібрано в числі чотирьох 
найкращих ВНЗ III-IV рівнів акредитації України (http://focus.ua/society/180930/). Редакція журналу оцінювала кращі 
спільні програми вузів і роботодавців. Зокрема відзначено, як найбільш успішну спільну програму нашого універси
тету і компанії Cisco (СІІІА). Підготовлено понад 400 осіб за програмою Cisco Networking Academy Program, яка розра
хована на 4 семестри, з отриманням відповідних сертифікатів.

Згідно з рейтингом Webometrics станом на 1 січня 2012 року інституційний репозитарій ELARTU займає восьме 
місце серед українських репозитаріїв та 895 —  серед світових. Підвищенню рейтингу університету сприяє наявність 
наповненого та добре структурованого інституційного репозитарію.
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