
 

Rangsorelemzés, nemzektözi rankingek 

A felsőoktatás köreiben világszinten előnyt élvez a nemzetköziesítés, ezért a Széchenyi István 

Egyetem hosszú távú célja minél több diák bevonzása Kínából, Indiából és több rohamosan 

fejlődő délkelet-ázsiai államból.   

A fejlett országokban a nemzetközi hallgatói létszám növekedése világtrend. Ezt az 

irányvonalat követve a Széchenyi István Egyetem is egyre több nemzetközi hallgató részvételét 

szorgalmazza a jövőben.  A nemzetköziesítés megadja a lehetőségét a képzés minőségének, az 

oktatók, továbbá a hallgatók nyelvi készségeinek fejlesztésére is. Ez a nemzetközi közeg esélyt 

ad arra, hogy mind a magyar, mind a külföldi hallgatók egy nemzetközi közegben végezhessék 

tanulmányaikat.  

A rangsorok vonatkozásában világszinten két nagyobb nemzetközi rangsort fontos kiemelni, 

melyek a QS (Quacquarelli Symonds) Ranking és a THE (Times Higher Education) Impact 

Ranking.  

QS (Quacquarelli Symonds) Ranking 

A QS (Quacquarelli Symonds) egy nemzetközileg elismert rangsorelemző rendszer, mely a 

világ egyetemeit rangsorolja. Különböző listákat és speciális rangsorokat készít, az ismert QS 

World University Rankings (QS WUR) világrangsoron kívül.  

A Széchenyi István Egyetem eredményeit tekintve az elmúlt két évben egy speciális, Európát 

és Közép-Ázsiát vizsgáló, a QS EECA (Emerging Europa and Central Asia) Ranking listán 

kiváló helyezést ért el, melyen a 201-210. helyen szerepelt a 2019-ben közzétett eredmények 

alapján. 

QS Stars értékelő rendszere alapján, mely széles kiterjedésű szempontrendszer szerint értékeli 

az egyetemeket, a Széchenyi István Egyetem a maximális 5 csillagból 3 csillaggal 

büszkélkedhet. További alkategóriákban is sikeres eredményeket értünk el, a Teaching 

(Tanítás) és Facilities (Felszereltség, szolgáltatások, infrastruktúra) területén 4 - 4 csillaggal 

gyarapodott intézményünk.  

 

 



THE (Times Higher Education) Impact Ranking 

A THE Impact Ranking rangsora egy speciális rangsor, mely a felsőoktatási intézmények 

gazdasági, társadalmi hatását és felelősségvállalását vizsgálja az ENSZ által megfogalmazott 

17 Fenntartható Fejlődési Cél alapján (SDG).  

A regisztrált egyetemek közül a Széchenyi István Egyetemet a méltányos 

munkahelyteremtésre, a vállalkozói kedvet, a kreativitást és az innovációt támogató 

fejlesztésközpontú szakpolitikák előmozdítására, a mikro-, kis- és középvállalatok 

létrehozásának és növekedésének ösztönzésére fókuszáló kategóriában a világ 200 legjobb 

egyeteme közé választották. Itt az egyetemek foglalkoztatási gyakorlatát, a munkahelyek 

biztonságát, általánosságban pedig a gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálták. A részletes 

eredményekről az alábbi oldalon tájékozódhat: 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/loca

tions/HU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined 

 

SZE által választott kategóriák, eredményekkel: 

 SDG 4 – Quality education: Oktatás minősége  Helyezés:  401-600 

 SDG 8 – Decent work and economic growth: Tisztességes munka és munkavégzés, gazdasági 

növekedés  101-200 

 SDG 9 – Industry, innovation and infrastructure: Ipar, Innováció, Infrastruktúra   401+ 

 SDG 17 – Partnerships for the goals: Partnerség a célok megvalósítására   601+ 

A Széchenyi István helyzete THE Impact Ranking esetén  a magyar egyetemek között 

összesítetve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/HU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/HU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined


 

 

U-Multirank felsőoktatási rangsorelemző 

Az Európai Unió fontosnak tartja az európai egyetemek összehasonlításának lehetőségét a 

célból, hogy rangsorolni tudja az EU felsőoktatási intézményeit.  

Ez öt különböző kulcsterületen méri a regisztrált és adatokat szolgáltató egyetemek és főiskolák 

teljesítményét. Az eredmények közzétételekor ötfokozatú skálán értékel és csoportokba sorol 

(a legjobb „A”-tól a legkevésbé jó „E”-ig). A megjelent eredmények egy aktuális helyzetképet 

mutatnak, nem sorszámozzák a felsőoktatási intézményeket.  

A Széchenyi István Egyetem a Tanítás-tanulás kulcsterület esetében „A” (legjobb) értékelést 

kapott a végzett hallgatók aránya tekintetében. 

Kutatás kulcsterületen belül „A” (nagyon jó), illetve „B” (jó) értékeléseket kapott a Széchenyi 

István Egyetem a többi egyetemhez viszonyítva. A Kutatás kulcsterületen belül jó példa a 

publikációs hivatkozások (Citation rate) vagy az interdiszciplináris publikációk aránya.  

A Széchenyi István Egyetem nyilvánosan elérhető profilját, eredményeit az alábbi oldalon 

tekintheti meg: https://www.umultirank.org/study-at/szechenyi-istvan-university-rankings 

 

 

Felsőoktatási rangsorok Magyarországon 

HVG Diploma rangsor 2020 

A Diploma 2020 kiadványban a HVG minden évben nyilvánosságra hozza a legjobb egyetemek 

összesített rangsorát az oktatók és hallgatók kiválósága alapján. A HVG felsőoktatási 

rangsorának készítői számos szempontot vesznek figyelembe az intézmények rangsorolásakor. 

A két kulcsterület az Oktatók Kiválósága és a Hallgatók Kiválósága rang. Ezeken belül 

további szempontok alapján történik az értékelés. 

A Gazdaságtudományi képzésterületi rangsorban az Oktatók Kiválósága rang alapján 

emelkedik ki intézményünk, mely esetében a 2. helyen végeztünk. 

 

 

https://www.umultirank.org/study-at/szechenyi-istvan-university-rankings


Figyelő: Felsőoktatási rangsor 2020-as Oktatási Hivatal adatai alapján 

A Figyelő intézményi rangsora a magyarországi alap- és/vagy osztatlan képzést meghirdető 

egyetemeket és főiskolákat állítja rangsorba a hallgatói, oktatói kiválóság, az elhelyezkedési 

mutatók és a nemzetközi mobilitás adatai alapján. A Figyelő 2020-ban 36 felsőoktatási 

intézményre vetítve végezte el vizsgálatát.  

A vizsgált képzések közül kiemelkedik az agrár képzési területről az élelmiszermérnöki 

alapképzési szak, mely 1. helyen végzett. 

A műszaki képzési területen vizsgált szakok közül a gépészmérnöki képzés esetében szerezte 

meg egyetemünk a dobogó 3. helyét, valamint szintén 3. helyen végzett a Széchenyi István 

Egyetem a pedagógusképzés képzési területen a gyógypedagógia alapképzéssel. 

 

Az elért eredmények alapján elmondható, hogy a Széchenyi István Egyetem továbbra is az 

élvonal felé halad, hiszen évről évre egyre jobb eredményeket ér el mind a nemzetközi, mind 

az országos felsőoktatási rangsorokban. 


