
Žebříček Umístění
Times Higher Education World University Rankings 501-600

obory:
informatika 401-500
lékařské a zdravovědné obory 301-400
přírodní vědy 501-600
pedagogika a vzdělávání 301-400
právo 201+
psychologie 401-500
společenské vědy 301-400
vědy o živé přírodě 401-500
uměnovědné a humanitní obory 201-250

Cíle udržitelného rozvoje:
03. Zdraví a kvalitní život 88
04. Kvalitní vzdělávání 201-300
09. Průmysl, inovace a infrastruktura 401-600
11. Udržitelná města a obce 201-300
16. Mír, spravedlnost a silné instituce 201-300
17. Partnerství pro splnění cílů 601-800

QS World University Rankings 267
skupiny oborů:

inženýrské a technické vědy 401-450
přírodní vědy 193
společenské vědy 287
uměnovědné a humanitní obory 178
vědy o živé přírodě a lékařské vědy 213

obory:
anatomie a fyziologie 51-100
anglický jazyk a literatura 151-200
biologie 201-250
ekonomie a ekonometrie 151-200
farmacie a farmakologie 201-250
filozofie 151-200
fyzika a astronomie 201-250
geografie 51-100
historie 151-200
chemie 251-300
informatika 251-300
lékařství 201-250
lingvistika 101-150
matematika 151-200
materiálové vědy 301-350
mediální a komunikační studia 151-200
moderní jazyky 101-150
pedagogika a vzdělávání 201-250
politologie a mezinárodní studia 101-150
právo 251-300
sociologie 151-200
statistika a operační výzkum 201-220
vědy o životním prostředí 251-300

uplatnitelnost absolventů:
QS Graduate Employability Rankings 181-190

10.1 Umístění UK ve vybraných mezinárodních žebříčcích v roce 2021



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 101-150
metalurgie 101-150
nauky o komunikaci 201-300
nauky o veřejném zdraví 301-400
klinická medicína 151-200
lékařské technologie 201-300
přístroje a měření 151-200
politické vědy 201-300
psychologie 401-500
sportovní věda 151-200
vědy o atmosféře 201-300
vědy o Zemi 151-200
vědy o životním prostředí 401-500
zemědělské vědy 201-300

Best Global Universities 218
     obory:

astronomie 140
biologie a biochemie 213
botanika a zoologie 99
ekonomie 142

            endokrinologie a metabolismus 134
            farmakologie a toxikologie 208

      fyzika 83
      fyzika kondenzovaných látek 221
      fyzikální chemie 366

geovědy 189
humanitní a uměnovědné obory 177
chemie 236
chirurgie 170
imunologie 142
informatika 361
inženýrské obory 932
kardiologie 141
klinická medicína 133
matematika 104
materiálové vědy 403
mikrobiologie 138
molekulární biologie a genetika 310
neurovědy a behaviorální vědy 201
onkologie 172
psychiatrie a psychologie 312
společenské vědy a vědy o zdraví 315



vědy o životním prostředí a ekologie 162
National Taiwan University Rankings 202
      skupiny oborů:

lékařské obory 157
přírodní vědy 192
společenské vědy 451-500

            vědy o živé přírodě 176
            zemědělské vědy 219

obory:
astronomie 172
biologie a biochemie 121
botanika a zoologie 117
elektroinženýrství 451-500
farmakologie a toxikologie 160

      fyzika 118
geovědy 209
chemie 225
imunologie 156
klinická medicína 146
matematika 158
materiálové vědy 351-400
mikrobiologie 220
molekulární biologie a genetika 186
neurovědy a behaviorální vědy 222
společenské vědy 451-500
vědy o životním prostředí a ekologie 197
zemědělské vědy 401-450

Zdroj: internetové stránky jednotlivých žebříčků


