
Професор Уланський В.В. другий рік поспіль взяв участь у дослідженні Глобальної
академічної репутації для визначення світового рейтингу університетів Times
Higher Education World University Rankings.

«Кандидатури експертів обираються на основі їх публікацій у наукових журналах.
Експерт презентує як свою наукову дисципліну, так і країну. Опитування
проводиться виключно за запрошенням. Університети не можуть висувати
кандидатури або надавати списки контактів, а окремі особи не можуть висувати
свої кандидатури для участі. Таким чином, участь запрошеного разом з іншими
шановними вченими допоможе отримати всебічне уявлення про глобальну вищу
освіту та відповідні рейтинги Times Higher Education. Опитування спирається на
тих, хто найкраще розуміє перевагу у викладанні та дослідженнях, тобто на самих
учених. Унікально ретельне і збалансоване опитування поширюється та
аналізується, щоб показати фактичний розподіл вчених у всьому світі на основі
останніх даних Організації Об'єднаних Націй».
Для визначення академічної репутації було запропоновано такі питання:

1. Найкращі дослідницькі університети світу
Будь ласка, виберіть до 15 університетів у світі (у будь-якому порядку та з будь-
якої країни), які, на Вашу думку, проводять найкращі дослідження у Вашій
предметній галузі.

2. Найкращі дослідницькі університети з Вашого досвіду
Тепер, думаючи лише про Ваш безпосередній досвід, або через зустрічі, або через
співпрацю з ними, будь ласка, виберіть до 15 університетів у світі (у будь-якому
порядку та з будь-якої країни), які Ви вважаєте найкращими дослідницькими
університетами у своїй предметній галузі знань. Будь ласка, подумайте лише про
наукові дослідження для цього питання.

3. Найкращі навчальні університети світу
Будь ласка, виберіть до 15 закладів у світі (у будь-якому порядку та з будь-якої
країни), які, на Вашу думку, пропонують найкраще навчання у Вашій предметній
галузі.

4. Найкращі навчальні університети з Вашого досвіду



Тепер, думаючи лише про Ваш безпосередній досвід, або через зустрічі, або через
співпрацю з ними, будь ласка, виберіть до 15 закладів у світі (у будь-якому порядку
та з будь-якої країни), які Ви вважаєте найкращими навчальними університетами у
своїй предметній галузі знань. Будь ласка, подумайте лише про навчання для цього
питання.

5. Додаткові найкращі дослідницькі університети Вашої країни
Тут Ви можете додати до 6 додаткових університетів, які, на Вашу думку, мають
особливу дослідницьку заслугу у Вашій країні

6. Додаткові найкращі навчальні університети Вашої країни
Тут Ви можете додати до 6 додаткових закладів, які, на Вашу думку, мають
особливу викладацьку заслугу у Вашій країні
Наступні 4 питання стосувалися критеріїв, за якими експерт вибирав найкращі
університети.

Методологія оцінювання
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