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UMF Iași, în clasamentul „The Center for World University Rankings” 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost inclusă în topul celor mai 

bune universități din lume realizat de The Center for World University Rankings (CWUR), ocupând 

poziția 1639. În clasamentul CWUR 2021-2022, dat publicității pe 26 aprilie, au intrat 2000 de 

universități din toată lumea, din cele 19.788 analizate. România este reprezentată de 10 

universități, cea mai bine clasată fiind Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (poziția 871). 

Indicatorii utilizaţi în clasamentul CWUR sunt calitatea educaţiei (25%), angajabilitatea 

absolvenţilor (25%), calitatea cadrelor didactice/de cercetare (10%) și performanţa în cercetare 

(40%). În total, 19.788 de instituții de învățământ superior din toată lumea au fost analizate și 

dintre ele, 2.000 au fost alese în clasamentul internațional.  

„Prezența în clasamente internaționale de prestigiu nu este doar o validare a calității cercetării 

și a procesului educațional, ci ne oferă și o analiză detaliată, o evaluare obiectivă a 

universității. Sunt mândru că UMF Iași face parte din elita celor mai bune 2000 de universități 

din întreaga lume și le mulțumesc atât colegilor mei, cât și studenților, pentru această reușită”, 

a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.  
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Top CWUR 

1. Harvard University  

2. Massachusetts Institute of Technology  

3. Stanford University  

4. University of Cambridge  

5. University of Oxford  

6. Princeton University  

7. Columbia University  

8. University of Chicago  

9. University of Pennsylvania  

10. Yale University  

Top CWUR România 

871 – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

891 – Universitatea Politehnică din București 

1.010 – Universitatea din București 

1.162 – Universitatea de Vest din Timișoara. 

1.217 – UMF Carol Davila” din București 

1.452 – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 

1.489 – UMF „Iuliu Hațieganu” 

1.639 – UMF „Grigore T. Popa” 

1.665 – Universitatea Transilvania din Brașov 

1.928 – UMF „Victor Babeș” 

CWUR este o organizație recunoscută la nivel mondial, care oferă consultanţă politică, 

perspective strategice și servicii de consultanță guvernelor și universităților pentru a îmbunătăți 

rezultatele educaționale și de cercetare. CWUR publică clasamente universitare globale 

apreciate pentru obiectivitate, transparență și consecvență. 

Mai multe amănunte, AICI 

https://cwur.org/2021-22.php

