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4 Đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng CWUR 

 

Trong năm 2019-2020, lần đầu tiên các đại học của Việt Nam được liệt kê trong Bảng xếp hạng của 

CWUR, thuộc Trung tâm Xếp hạng các Đại học trên thế giới (The Center of World University 

Rankings). CWUR xếp hạng 2.000 trường trên tổng số gần 25.000 trường đại học trên toàn thế giới, 

được xem là đơn vị xếp hạng số lượng trường đại học nhiều nhất trên thế giới. 

  

 

Đại học Duy Tân trên Bảng xếp hạng các Đại học trên thế giới (The Center of World University Rankings) - 

CWUR 

  

Có 4 trường đại học của Việt Nam được xướng tên trên bảng xếp hạng này trong năm nay, bao gồm: 

  

1.     Đại học Quốc gia Hà Nội: vị trí 1.510 

  

2.     Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh: vị trí 1.585 
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3.     Đại học Duy Tân, Đà Nẵng: vị trí 1.854 

  

4.     Đại học Tôn Đức Thắng: vị trí 1.978 

  

https://cwur.org/2019-2020.php 

  

Hệ thống Xếp hạng CWUR được tính theo các tiêu chí sau: 

  

-         Chất lượng giáo dục (25%): Dựa trên số lượng cựu sinh viên trường đã giành được những huy chương 

và giải thưởng quốc tế hàng đầu, tương ứng với số lượng sinh viên của trường 

  

-         Việc làm của cựu sinh viên (25%): Dựa trên số lượng cựu sinh viên của trường nắm giữ những vị trí 

CEO (Tổng giám đốc) ở các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới, tương ứng với số lượng sinh viên của trường 

  

-         Chất lượng đội ngũ (10%): Dựa trên số lượng những học giả, nhà nghiên cứu của trường đã giành được 

những huy chương, huy hiệu, và giải thưởng hàng đầu thế giới 

  

-         Thành quả nghiên cứu (40%): 

  

o   Khối lượng nghiên cứu (10%): Dựa trên tổng số bài báo nghiên cứu khoa học (quốc tế) 

  

o   Chất lượng xuất bản (10%): Dựa trên số lượng bài báo được xuất bản trên những tạp chí hàng đầu thế giới 

  

o   Ảnh hưởng của nghiên cứu (10%): Dựa trên số lượng bài báo được xuất bản trên những tạp chí có ảnh 

hưởng nhất toàn cầu 

  

o   Lượng trích dẫn (10%): Dựa trên số lượng những bài báo được trích dẫn nhiều nhất 

  

Một số trường xếp trên Bảng Xếp hạng CWUR 2019-2020 

  

Vị trí Đại học Nước 

https://duytan.edu.vn/
https://cwur.org/2019-2020.php
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1 Đại học Harvard Hoa Kỳ 

2 Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) Hoa Kỳ 

3 Đại học Stanford Hoa Kỳ 

4 Đại học Cambridge Anh Quốc 

5 Đại học Oxford Anh Quốc 

6 Đại học Columbia Hoa Kỳ 

7 Đại học Princeton Hoa Kỳ 

8 Đại học California, Berkeley Hoa Kỳ 

9 Đại học Pennsylvania Hoa Kỳ 

10 Đại học Chicago Hoa Kỳ 

… … … 

13 Đại học Tokyo Nhật Bản 

… … … 

24 Đại học Toronto Canada 

… … … 

29 Viện Công nghệ Zurich Thụy Sỹ 

… … … 

32 Đại học Bách khoa Paris Pháp 

33 Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc 

… … … 

35 Đại học Sorbonne Pháp 

… … … 

51 Đại học Munich, Ludwig Maximilian Đức 

… … … 

59 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 

… … … 

64 Đại học Melbourne Úc 

… … … 

70 Đại học Thanh Hoa Trung Quốc 

… … … 

85 Đại học Quốc gia Singapore Singapore 

… … … 

222 Đại học Lomonosov Liên bang Nga 

  

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Trường ĐH Duy Tân tại đây: https://duytan.edu.vn/ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

  

-         1 trong 500 Đại học Tốt nhất châu Á năm 2020 theo QS Ranking 

https://duytan.edu.vn/
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-         Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ 

  

-         Xếp thứ 3 trong 8 trường Đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng URAP 

  

(Nguồn:https://www.tienphong.vn/giao-duc/4-dai-hoc-cua-viet-nam-tren-bang-xep-hang-cwur-1520325.tpo 

https://thanhnien.vn/giao-duc/4-dai-hoc-cua-viet-nam-tren-bang-xep-hang-cwur-1183716.html) 

  

 


