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Nemzetközi kutatóinté-

zetek által végzett, ro-

mániai egyetemeket is 

felvonultató rangsorban 

előkelő helyet foglal el a 

Sapientia Erdélyi Ma-

gyar Tudományegyetem 

(EMTE). Érdekesség, 

hogy mindkét összesí-

tésben a Marosvásár-

helyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem 

előtt végzett a magyar 

állam által támogatott, 

mindössze 17 éves múl-

tú erdélyi felsőoktatási 

intézmény.

Az uniRank és a Webomet-
rics olyan nemzetközi 
egyetemi rangsorok, ame-

lyet független kutatóintézetek ál-
lítanak össze és publikálnak, és 
amelyek több ország mellett a 
romániai egyetemeket is listáz-
zák. Előbbinél a Sapientia EMTE 
80-ból a 24. helyen, míg utóbbi-
nál 103-ból a 34. helyen végzett. 
Mindkét összesítésben a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem sze-
repel az első helyen, második a 
Bukaresti Tudományegyetem, il-
letve a Bukaresti Műszaki Egye-
tem, harmadik pedig a jászvásári 
Alexandru Ioan Cuza felsőok-
tatási intézmény. Érdekesség, 
hogy a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem az 
uniRank felmérése szerint a 31., 
a Webometrics összesítés;ben 
pedig a 41. helyet foglalja el. A 
rangsorok egyébként elérhető-
ek a következő linkeken: www.
webometrics.info/en/Europe/
Romania, www.4icu.org/ro.

Mi alapján rangsorolnak?

Mara Gyöngyvér,  a Sapi-
entia EMTE rektorhelyettese 
lapunknak elmondta, a kutató-
intézetek által vizsgált legfon-
tosabb szempont, hogy az adott 
egyetem mennyire van jelen a 
tudományos életben, azaz az ok-
tatóknak és hallgatóknak milyen 
minőségű publikációik vannak, 

azok mely lapokban jelentek 
meg, illetve milyen hatással vol-
tak a tudományos életre. További 
szempontok például a felsőokta-
tási intézmény oktatói létszáma 
a hallgatói arányhoz viszonyít-
va, az oktatás minősége, a kép-
zési kínálat, a hallgatók által 
elért eredmények, illetve a le-
diplomázott diákok munkaerő-
piacon való elhelyezkedése. A 

rektorhelyettes szerint az elért 
helyezések bizonyítják, hogy mi-
nőségi oktatás zajlik az erdélyi 
felsőoktatási intézmény három 
karán, s még inkább hozzáad az 
érdemhez, hogy a mindössze 17 
éves múlttal rendelkező egyetem 
sok nagyobb múltú felsőoktatási 
intézményt utasított maga mögé.

MOLNÁR RAJMOND

*A WEBOMETRICS ÖSSZESEN 103 ROMÁNIAI EGYETEMET RANGSOROL*A UNIRANK ÖSSZESEN 80 ROMÁNIAI EGYETEMET RANGSOROL
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FORRÁS: WWW.WEBOMETRICS.INFO, WWW.4ICU.ORG
A székelyföldi végzősök által sok esetben választott egyetemek rangsora
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Két rangsorban is előkelő helyen végzett a Sapientia EMTE

Az egyetemek első harmadában

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának épülete. Jó úton halad a felsőoktatási intézmény 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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Igazolványaktiválás a demokráciaközpontokban
Új szolgáltatással bővül az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) által működtetett de-
mokráciaközpontok tevékenysé-
ge: hétfőtől a magyar elektronikus 
személyazonosító igazolványok 
(e-szig) aktiválását is kérhetik 
az irodák egy részében az erdé-
lyi magyar állampolgárok. Sándor 
Krisztina, az EMNT ügyvezető el-
nöke és Tiboldi László országos al-
elnök tegnapi sajtótájékoztatóján 
elhangzott: az elektronikus sze-
mélyazonosító igazolványok to-
vábbra is Magyarország kolozsvári 

és csíkszeredai főkonzulátusán 
kérvényezhetők, és ott vehetők át, 
de jövő héttől az EMNT demokrá-
ciaközpontjaiban is aktiválhatók. 
„Az irodák nem adnak ki elekt-
ronikus személyazonosító igazol-
ványokat, de segítenek az erdélyi 
magyar állampolgároknak, hogy 
a lakóhelyükhöz közelebb levő 
irodákban is aktiválhassák azo-
kat” – hangsúlyozta Tiboldi az 
EMNT közleménye szerint. Az új 
típusú elektronikus személyazo-
nosító igazolvány vizuálisan tar-
talmazza a korábbi igazolvány 

adatait, és egy chippel van el-
látva, amely további adatokhoz 
enged hozzáférést. Az aktivá-
lást követően a hatósági személy-
azonosítás egyszerűbbé válik, 
használata esetén gyorsabb, ké-
nyelmesebb utasellenőrzést biz-
tosít például határátkelésnél vagy 
egyéb hatósági ügyintézésekben. 
Az erdélyi magyarok az e-sze-
mélyi igazolványukat az Európai 
Unión belül ugyanúgy használ-
hatják, mint az útlevelet. „Az iga-
zolvány így kényelmesebbé teszi 
az utazást, hiszen lehetőséget 

biztosít olyan zsilipkapus rend-
szerek igénybevételére, amelyek 
gördülékenyebbé teszik a repte-
reken, kikötőkben való határátke-
lést, elkerülve a hosszas sorban 
állást” – ismertette Tiboldi Lász-
ló az e-szig előnyeit. Jövő héttől az 
EMNT kilenc irodájában segítenek 
az elektronikus személyazonosító 
igazolvány aktiválásában: Maros-
vásárhelyen, Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Sepsi-
szentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, 
Kolozsváron, Nagybányán, Nagy-
váradon és Szatmárnémetiben.
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