
Žebříček Umístění

Times Higher Education World University Rankings 401-500

obory:

ekonomie 126-150

informatika 401-500

lékařské a zdravovědné obory 251-300

přírodní vědy 401-500

pedagogika a vzdělávání 251-300

právo 201-224

psychologie 401-500

společenské vědy 401-500

vědy o živé přírodě 401-500

uměnovědné a humanitní obory 201-250

QS World University Rankings 260

skupiny oborů:

inženýrské a technické vědy 403

přírodní vědy 228

společenské vědy 286

uměnovědné a humanitní obory 189

vědy o živé přírodě a lékařské vědy 224

obory:

anatomie a fyziologie 51-100

anglický jazyk a literatura 151-200

biologie 251-300

ekonomie a ekonometrie 201-250

farmacie a farmakologie 201-250

filozofie 101-150

fyzika a astronomie 251-300

geografie 51-100

historie 151-200

chemie 251-300

informatika 251-300

lékařství 201-250

lingvistika 101-150

matematika 151-200

materiálové vědy 251-300

mediální a komunikační studia 151-200

moderní jazyky 101-150

pedagogika a vzdělávání 251-300

politologie a mezinárodní studia 101-150

právo 251-300

sociologie 151-200

vědy o životním prostředí 301-350
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Academic Ranking of World Universities 201-300

     obory:

            biologické vědy 301-400

            biologie člověka 301-400

      biotechnologie 401-500

ekologie 151-200

ekonomie 101-150

farmacie 201-300

fyzika 101-150

geografie 201-300

chemie 301-400

matematika 151-200

materiálové vědy 401-500

metalurgie 101-150

nauky o komunikaci 201-300

nauky o veřejné správě 151-200

nauky o veřejném zdraví 301-400

klinická medicína 201-300

lékařské technologie 201-300

přístroje a měření 151-200

politické vědy 201-300

psychologie 301-400

statistika 151-200

vědy o atmosféře 301-400

vědy o Zemi 201-300

vědy o životním prostředí 301-400

zemědělské vědy 151-200

Best Global Universities 210

     obory:

astronomie 146

biologie a biochemie 208

biotechologie a aplikovaná mikrobiologie 234

botanika a zoologie 89

ekonomie 151

            endokrinologie a metabolismus 141

            farmakologie a toxikologie 176

      fyzika 71

geovědy 204

humanitní a uměnovědné obory 188

chemie 239

chirurgie 148

imunologie 183

informatika 364

kardiologie 148

klinická medicína 144

matematika 89

materiálové vědy 318



mikrobiologie 155

molekulární biologie a genetika 235

neurovědy a behaviorální vědy 195

onkologie 155

společenské vědy a vědy o zdraví 310

vědy o životním prostředí a ekologie 149

National Taiwan University Ranking 200

      skupiny oborů:

inženýrské obory 451-500

lékařské obory 171

přírodní vědy 152

            vědy o živé přírodě 193

            zemědělské vědy 183

obory:

astronomie 124

biologie a biochemie 134

botanika a zoologie 118

elektroinženýrství 401-450

farmakologie a toxikologie 158

      fyzika 100

geovědy 194

chemie 218

imunologie 174

informatika 401-450

klinická medicína 161

matematika 138

materiálové vědy 351-400

mikrobiologie 227

molekulární biologie a genetika 208

neurovědy a behaviorální vědy 244

stavebnictví 451-500

vědy o životním prostředí a ekologie 200

zemědělské vědy 351-400

Zdroj: internetové stránky jednotlivých žebříčků


