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UMF Iași, singura universitate de medicină și farmacie din România prezentă în cel 

mai prestigios clasament internațional, în categoria: Clinical, Pre-clinical and Health 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași este clasată pentru al doilea an consecutiv 

în Times Higher Education World University Rankings 2020, în categoria: Clinical, Pre-clinical and Health. În 

clasamentul pentru 2020, dat publicității astăzi, 19 noiembrie 2019, UMF Iași figurează ca singura 

universitate de medicină și farmacie românească care a intrat în acest clasament, la poziția 601+ 

„Faptul că suntem prezenți într-unul dintre cele mai importante clasamente ale universităților din 

întreaga lume, că suntem singura universitate de medicină și farmacie din România inclusă în acest top și 

la categoria  Clinical, Pre-clinical and Health, ne arată că suntem pe drumul cel bun, ne arată că la UMF 

Iași «excelența în educație și cercetare» nu este doar un slogan, ci un obiectiv asumat de întreaga 

comunitate academică. Această recunoaștere internațională este cel mai frumos omagiu pe care-l putem 

aduce înaintașilor noștri, acum, când Universitatea noastră se pregătește să sărbătorească 140 de ani de 

învățământ superior medical la Iași”, a declarat Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.   

Pentru realizarea  acestui clasament, s-au analizat riguros aceeași indicatori de performanţă folosiți în 

topul mondial al tuturor universităților, doar ponderile metrice fiind recalibrate pentru a se potrivi 

câmpurilor individuale. Indicatorii au fost grupați în cinci domenii:  

- număr de citări - 38,2 

- venituri din industrie - transfer de cunoştinţe spre mediul socio-economic - 41,6 

- internaţionalizare - studenţi, cadre didactice, parteneri internaţionali - 50,1 

- cercetare - 7,8 

- procesul educaţional şi mediul de predare - 11,3 
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Reamintim că UMF Iași este prezentă și în topul internațional al universităților (Times Higher Education - 

World University Rankings), fiind singura universitate de profil din țară prezentă în acest clasament, care 

include aproximativ 1400 de universități din 92 de țări: 

• 1001+ - World University Rankings (2020) 

• 201–300 - University Impact Ranking (2019) 

•  64 - Impact Rankings: Good health and well-being for people (2019) 

• 301+ - Impact Rankings: Partnerships for the goals (2019) 

• 301+ Impact Rankings: Industry, Innovation, and Infrastructure (2019)  

• 101-200 - Impact Rankings: Gender equality (2019)  

• 301+ - Impact Rankings: Quality education (2019) 

• 351+ - Emerging Economies (2019) 

În clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2020 pentru categoria disciplinelor 

clinice, preclinice au intrat 775 de universități, față de 721 de universități în topul din 2019. Universitatea 

din Oxford se menține în fruntea clasamentului pentru al nouălea an consecutiv, iar Universitatea din 

Toronto este „surpriza” din acest an, reușind performanța de a urca șapte locuri. Se remarcă și 

universitățile din Asia, care au făcut progrese semnificative în ultimii ani, precum Universitatea din 

Singapore, Universitatea din Tokyo (Japonia) sau universitățile chineze Kyoto și Peking. 

 

 

*** 

 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai vechi instituții de învățământ 

superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație și Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de 

Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală  – sunt acreditate de Asociația Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de evaluare 

European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP), de Consiliul Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină 

de Expresie Franceză (CIDMEF) și de Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF).  

Dintre cei 11.455 de studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.821 studenți, 332 masteranzi, 368 doctoranzi și 2.321 rezidenți), 2.573 provin 

din 50 de țări altele decât România.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este cotată în topurile Times Higher Education World University Rankings, Times Higher 

Education New Europe, U Multirank, URAP (University Ranking by Academic Performance), Shanghai ARWU (Academic Ranking of World 

Universities) 


