
Найменування Пояснення

Академічний рік (обліковий 

період)

Навчальний рік - це річний період, протягом якого студент відвідує навчальний заклад. Рік у 

багатьох країнах починається в серпні або вересні і закінчується в травні, червні або липні 

наступного календарного року. В Індії навчальний рік зазвичай починається в червні і закінчується 

31 травня. В австралійських університетах навчальні роки зазвичай збігаються з календарним роком 

(тобто починаються в лютому або березні і закінчуються в жовтні-грудні), як це відбувається в 

південній півкулі - літо з грудня по лютий. В U-Multirank обліковий період 2010/11 відноситься до 

навчального року, що починається в 2010 році. Для Німеччини це означає: починаючи з літа 2010 

року і закінчуючи 12 місяцями пізніше. В Австралії це буде: початися в лютому 2010 року і 

закінчитися в грудні 2010 року.

Академічний персонал

Академічний персонал включає персонал, основним призначенням якого є навчання, дослідження 

або державна служба. Цей персонал включає співробітників, що мають такі академічні звання  як 

професор, доцент, інструктор, лектор або еквівалент будь-якого з цих академічних звань. Категорія 

включає співробітників з іншими посадами (наприклад, декан, директор, заступник декана, 

помічник декана, голова або начальник відділу), якщо їх основною діяльністю є навчання або 

дослідження. Це НЕ включає студентів-викладачів або викладачів / науковців.

Базовий рік (персонал)
Базовий рік (персонал) відноситься до 2012 року, якщо це можливо. Якщо дані за цей рік 

недоступні, необхідно вказати рік.

Бібліометричні показники

Бібліометричні показники прагнуть виміряти кількість і вплив наукових публікацій і засновані на 

кількості наукових публікацій, підготовлених викладачами університету, і кількості випадків, коли 

вони цитуються в інших публікаціях. Бібліометричний аналіз в U-Multirank заснований на великій 

перевіреній базі даних наукових публікацій - базі даних Thomson Reuters. Партнер U-Multirank 

CWTS (Центр досліджень науки і технологій) в Лейденському університеті відповідає за все 

бібліометричні дані.

Рік заснування теперішньої 

установи

Рік заснування відноситься до року, в якому установа в його нинішній конституції було засновано. 

Рік заснування поточного статусу визначається за наступними критеріями: (1) ім'я, (2) місце 

знаходження, (3) правовий статус і (4) діяльність відповідно до інституціональним мандатом 

(наприклад, законом). Якщо було змінено хоча б дві або три характеристики, це слід розглядати як 

зміну статусу.

Рік заснування найстарішої 

частини установи

У разі, якщо установа в його нинішній конституції є результатом злиття або об'єднання декількох 

окремих установ або шкіл (див. Окремі питання), рік заснування для найстарішій частини буде 

вважатися «роком заснування найстарішої частини установи» - предку нинішньої установи.

Гуманітарні науки і 

мистецтво (предмет)

Предметна група «Гуманітарні науки і мистецтво» включає в себе наступні області: мистецтво 

(образотворче мистецтво, виконавське мистецтво, графіка і аудіовізуальне мистецтво і дизайн) і 

гуманітарні науки (релігія і теологія, рідні мови, інші гуманітарні науки).

Аспіранти

Студенти, які отримують докторський ступінь (PhD або доктор філософських наук), або в якості 

студента, що навчається в програмі PhD, пропонованої установою, присуджується PhD, або як член 

персоналу установи (призначеного стажистом-дослідником) з явною метою завершення 

кандидатської дисертації (докторська дисертація ).

Докторанти

Кандидати в докторантуру - це особи, які зареєстровані, щоб бути активними в отриманні ступеня 

доктора / доктора наук. У деяких вузах докторанти вважаються студентами, в інших - викладачами. 

Є також установи, в яких одні працюють співробітники, а інші - студенти. Для отримання 

порівнянних на міжнародному рівні даних про чисельність викладацького складу і числа студентів 

необхідно визначити число докторантів, що вважаються співробітниками.



Інше (Програми)

Хоча більшість країн мають тільки «першу» просунуту дослідницьку кваліфікацію (наприклад, 

докторську ступінь в Сполучених Штатах), деякі країни присуджують «проміжну» просунуту 

дослідницьку кваліфікацію (наприклад, Diplôme d'études approfondies (DEA) у Франції) та інші 

присуджують «другу» просунуту дослідницьку кваліфікацію (наприклад, докторський ступінь в 

Німеччині і доктор наук в Російській Федерації). Облік цих проміжних і других нагород в 

класифікаційній схемі важливий для визначення межі навколо перших просунутих дослідних 

кваліфікацій. Наукові ступені нижче Ph.D. можуть розглядатися як проміжні ступені і взагалі не 

враховуватися в зборі даних U-Multirank, або, якщо не проміжні - класифікуються як ступінь 

магістра. Проте, зарахування можуть враховуватися як зарахування в докторантуру

Охорона здоров'я та 

соціальні послуги (предмет)

Предметна група «здоров'я і добробут» включає підрозділ «здоров'я» і «соціальні послуги». 

Охорона здоров'я включає медицину (анатомія, епідеміологія, цитологія, фізіологія, імунологія і 

імуногематологія, патологія, анестезіологія, педіатрія, акушерство і гінекологія, медицина 

внутрішніх органів, хірургія, неврологія, психіатрія, радіологія, офтальмологія), медичні послуги 

(охорона здоров'я, гігієна, фармація), фармакологія, терапія, реабілітація, протезування, оптометрія, 

харчування), сестринська справа (базовий догляд, акушерство) і стоматологічні послуги 

(асистування стоматолога, гігієніст, технік зубний лабораторії, стоматологія). Соціальні послуги 

включають соціальну допомогу (догляд за інвалідами, догляд за дітьми, послуги для молоді, 

геронтологічні послуги) і соціальну роботу (консультування, соціальне забезпечення, що не 

класифіковане в інших місцях).

Індикатор (показник 

ефективності)

Індикатори або показники ефективності - це різні області ефективності університетів, які 

використовуються в U-Multirank для порівняння університетів.

Інженерія (предмет)
Предметна група «Проектування, виробництво і будівництво» включає в себе такі області: 

інженерні професії, виробництво та обробка, архітектура і будівництво.

Іноземне громадянство 

(персонал)

Іноземне громадянство означає: не громадянин країни, що приймає. Якщо співробітник має більше 

одного громадянства, і одним з них є громадянство приймаючої країни, працівник не вважається 

таким, що «має іноземне громадянство».

Використаний базисний 

період (персонал)

Використовуваний обліковий період (персонал) відноситься до моменту вимірювання статусу 

зайнятості. Оскільки стандартний період, який використовується в (національних або 

інституційних) дослідженнях випускників, може відрізнятися від 18 місяців після випуску, слід 

вказати альтернативний період.

Короткий ступінь

Короткий ступінь включає дипломи першого циклу, що присуджуються в програмах тривалістю два 

або менше трьох років. Наприклад: асоційовані ступені, базові ступені тощо. Це виключає 

програми, які класифікуються як програми безперервного професійного розвитку (CPD) 

професійного характеру.

Ліцензійні угоди

Якщо патент виданий, власник патенту може надати ліцензіату дозвіл на використання винаходу, 

захищеного патентом. У ліцензійній угоді вказана фінансова компенсація, яку ліцензіар отримає від 

ліцензіата.

Міжнародні студенти

Студенти, які отримують ступінь, та отримали доступ до програми установи, переважно на підставі 

отриманої за кордоном кваліфікації. Якщо країна, яка присуджує кваліфікацію, не може бути 

передана, то можна використовувати громадянство студента. Студентів з подвійним громадянством 

не вважають іноземними студентами.

Найменування установи Назва установи - це назва, зазначена в юридичному реєстрі або в установчому акті.

Наука (предмет)
Предметна група «наука» включає підрозділи природних наук (виключаючи клінічні та ветеринарні 

науки), фізичні науки, математику, статистику та обчислювальну техніку.

Неперервна професійна 

освіта (CPD)

CPD - це засіб, за допомогою якого представники професій підтримують, покращують і 

розширюють свої знання та навички і розвивають особисті якості, необхідні в їх професійному 

житті, зазвичай за допомогою ряду коротких і тривалих програм навчання, деякі з яких мають 

можливість акредитації. Ця пов'язана з роботою безперервна освіта та професійна підготовка 

відноситься до всіх організованих, систематичних навчальних заходів, в яких беруть участь люди, 

щоб отримати знання і / або освоїти нові навички для поточної або майбутньої роботи, збільшити 

заробіток, поліпшити роботу і / або кар'єрні можливості в поточній або іншій області і в цілому, 

щоб поліпшити свої можливості для зростання і просування по службі.



Нерозділені (програми)

Нерозділені програми відносяться до «Pre-bologna», неподільні програми «майстер-рівня». 

Триступенева Болонська структура ще не повністю реалізована у всіх європейських системах. Як 

наслідок, в найближчі кілька років залишиться запас студентів за «старими» предболонскім 

програмами. Ці програми будуть розглядатися в U-Multirank як програми рівня майстра.

Нові абітурієнти бакалаврату 

з регіону

Відсоток нових учасників, які до їх реєстрації в установі мали місце проживання, розташоване в 

регіоні (NUTS-2 або еквівалентної територіальної території у відповідній країні), де знаходиться їх 

установа. Якщо в установі є кілька кампусів в різних регіонах країни, студенти, які проживають в 

будь-якому з районів кампусу, вважаються вихідцями з регіону установи. Класифікація NUTS 

(Номенклатура територіальних одиниць для статистики), заснована Євростатом, являє собою 

систему поділу економічної території країни. Визначено три рівні NUTS, причому два рівня 

місцевих адміністративних одиниць нижче рівня всієї країни (NUTS-1). Рівень NUTS-2 відноситься 

до основних регіонів для застосування регіональної політики. Це регіон  нижче рівня країни. У 

невеликих країнах три підрозділи NUTS відповідають кожній країні. У разі країн, що не входять в 

ЄС, ми просимо вас звернутися до відповідного адміністративного підрозділу країни (наприклад, в 

провінції або штаті) відповідно до стандарту ISO 3166. Якщо в навчальному закладі студенти мають 

тільки рівень бакалавра, то ця інформація не може бути застосована (НС).

Нові учасники інших 

програм

Кількість студентів (чисельність), які були зараховані в інші програми протягом поточного звітного 

періоду, але не були зараховані на цю програму в попередньому році.

Нові учасники освітніх 

програм

Число студентів (чисельність), які були зараховані до програми протягом поточного звітного 

періоду, але не були зараховані на цю програму в попередньому році. Ця інформація 

використовується для розрахунку відповідних показників градації таким чином, щоб можна було 

проводити міжнародні порівняння.

Освіта (предмет) Предметна група «Освіта» включає в себе підрозділи підготовки вчителів і педагогічної науки.

Загальний прибуток

Загальна виручка установи за календарний рік. Загальна сума складається з: (1) прямих державних 

витрат, виділених установі; (2) збори з домашніх господарств і студентів; (3) Прямі витрати інших 

приватних осіб (крім домашніх господарств) в установу; (4) Прямі іноземні платежі в установу.

Загальна кількість 

пропонованих програм

Загальна кількість відноситься до програм, незалежно від способу їх проходження (повний робочий 

день, неповний робочий день тощо). Програми з повною зайнятістю, які мають еквівалент, 

пропонований у варіанті з частковою зайнятістю, розглядаються як одне і те ж і не вважаються 

окремими програмами.

Громадські науки, бізнес і 

право (предмет)

Предметна група «соціальні науки, бізнес і право» включає в себе наступні області: соціальна і 

поведінкова наука (економіка, економічна історія, політологія, соціологія, демографія, 

антропологія, етнологія, футурологія, психологія, географія, дослідження світу і конфліктів, права 

людини) , журналістика та інформація, бізнес і адміністрація і право.

Онлайн програми

Онлайн-програми відносяться до освіти, у якій навчання і контент доставляються в основному 

через Інтернет. Термін не включає друковане заочне навчання, мовне телебачення чи радіо, 

відеокасети і окремі навчальні програми, які не мають значного навчального компонента на основі 

Інтернету.

Персональні послуги 

(предмет)

Предметна група «послуги» включає в себе підрозділи: персональні послуги (готельний і 

ресторанний бізнес, подорожі і туризм, спорт і відпочинок, перукарські послуги, косметичні 

послуги, прибирання, прання, домашня наука), транспортні послуги (морська справа, судновий 

офіцер, морські науки, льотний екіпаж, управління повітряним рухом, залізничні операції, операції 

з автотранспортними засобами, поштові послуги), охорона навколишнього середовища (включаючи 

охорону праці та безпеку) і служби безпеки (в тому числі військові).



Повна зайнятість (персонал) - 

FTE

FTE розраховується на основі «нормальних або встановлених робочих годин» (а не «загальних або 

фактичних робочих годин» чи «загальних або фактичних навчальних годин»). Таким чином, 

еквівалентність штатного викладацького складу, зайнятого повний робочий день, визначається 

шляхом розрахунку співвідношення кількості годин, відпрацьованих викладачами, які працюють 

неповний робочий день, і нормативних годин, відпрацьованих викладачами, які працюють повний 

робочий день протягом навчального року. FTE реєструється в людино-роках і являє робоче 

навантаження протягом всього року.

Пост-док позиція

Постдокторант («постдок») - молодший науковий співробітник, який має докторську ступінь або 

іншу докторську ступінь. Вони можуть фінансуватися через призначення (зазвичай: терміновий 

контракт) із заробітною платою, або призначення за допомогою стипендії або спонсорської премії.

Вступники - студенти в 

міжнародних програмах 

обміну

Кількість студентів, які приїжджають з-за кордону до вищого навчального закладу на строк не 

менше трьох місяців в рамках офіційної програми обміну. Студенти, які не перебувають в офіційній 

програмі, не мають бути включені.

Програми, пропоновані на 

іноземній мові

Програми, пропоновані іноземною мовою, відносяться до програм, пропонованих мовою, 

відмінною від рідної мови країни, в якій знаходиться установа.

Публічний / Приватний 

персонаж

Установа класифікується як публічна, якщо вона контролюється і управляється: - безпосередньо 

державним органом або установою за освітою або - або безпосередньо державною установою, або 

керівним органом (Радою, Комітетом тощо), більшість членів якого призначається державним 

органом або обирається публічної франшизою. Установа класифікується як приватна, якщо: - вона 

контролюється і управляється неурядовою організацією (наприклад, церквою, профспілкою або 

комерційним підприємством) або - його Рада керуючих складається в основному з членів, які не 

обраних державною установою. Існує два типи приватних установ: незалежні приватні та залежні 

від уряду приватні установи. Залежне від уряду приватна установа - це установа, яка отримує 50% 

або більше свого основного фінансування від державних установ, або таке, чий викладацький склад 

оплачується державною установою - або безпосередньо, або через уряд. Незалежне приватна 

установа - це таке, яке отримує менше 50 відсотків свого основного фінансування від державних 

установ, і чий викладацький склад не оплачується державним закладом. «Основне фінансування» 

відноситься до фондів, які підтримують основні освітні послуги установ. Отже, з нього 

виключаються: - кошти, надані спеціально для дослідницьких проектів, - платежі за послуги, 

придбані або укладені за контрактом приватними організаціями, або - збори і субсидії, отримані за 

допоміжні послуги, такі як проживання та харчування. Незалежна приватна установа - це така, яка 

отримує менше 50 відсотків свого основного фінансування від державних установ, і чий 

викладацький склад не оплачується державним закладом. «Основне фінансування» відноситься до 

фондів, які підтримують основні освітні послуги установ. Отже, з нього виключаються: - кошти, 

надані спеціально для дослідницьких проектів, - платежі за послуги, придбані або укладені за 

контрактом приватними організаціями, або - збори і субсидії, отримані за допоміжні послуги, такі 

як проживання та харчування. Незалежна приватна установа - це така, яке отримує менше 50 

відсотків свого основного фінансування від державних установ, і чий викладацький склад не 

Роялти, авторские продукты

Доход от продуктов, защищенных авторским правом, на которые учреждение имеет авторские 

права. Защищенными авторским правом продуктами являются рукописи, проекты, программное 

обеспечение и товары художественного или литературного характера, защищенные законом об 

авторском праве. Авторское право - это право на предотвращение копирования оригинальных 

литературных, художественных и музыкальных произведений, а также программного обеспечения.

Сельское хозяйство 

(предмет)

Предмет «сельское хозяйство» включает сельское хозяйство, растениеводство и животноводство, 

агрономию, животноводство, садоводство и огородничество, методы лесоводства и лесоводства, 

природные парки, дикую природу, рыболовство, науку и технику в области рыболовства, а также 

ветеринарную медицину и ветеринарную помощь.

Стандартний період 

навчання

Стандартний період навчання означає кількість років, встановлених законом або нормативними 

актами, протягом яких студент може завершити програму.

Стандартний період 

навчання в роках

Стандартний період навчання в роках відноситься до обумовленої кількості років (встановлених 

законом або нормативними актами), протягом яких студент може завершити програму. Зазначена 

кількість відноситься до більшості програм, пропонованих установою на відповідних рівнях.



Ступеневі програми

Ступеневі програми відносяться до програм або курсів, які ведуть до здобуття ступеня (бакалаврат, 

магістратура або аспірантура). Програми або курси, які не ведуть до отримання ступенів 

(наприклад, курси, які призводять до отримання сертифікатів або дипломів), виключаються.

Студенти міжнародних 

спільних освітніх програм

Програма спільного або подвійного диплома - це програма, створена в тісній співпраці між двома 

або більше партнерами в контексті партнерської угоди. Успішне завершення програми призводить 

до отримання диплома відповідних партнерських установ.

Студенти на стажуваннях

Кількість стажувань студентів, що проводяться на підприємстві або в іншій організації (громадська 

організація; некомерційна організація, лікарня тощо), які почалися в звітному році. Мінімальна 

тривалість стажування повинна становити 6 тижнів або 10 кредитів. Стажування надають реальний 

досвід для тих, хто хоче вивчити або отримати відповідні знання та навички, необхідні для входу в 

конкретну область кар'єри. Стажування носять  короткостроковий характер, при цьому основна 

увага приділяється навчанню на робочому місці, вивчення знань в класі і застосування їх в 

реальному світі. Стажери зазвичай мають керівника, який призначає конкретні завдання і оцінює 

загальну роботу стажерів.

Студенти на стажуваннях в 

регіоні

Кількість студентів, які проходять стажування в регіоні, відноситься до числа студентів (рівня 

бакалаврату та магістратури або аналогічних), які пройшли стажування на підприємстві або в іншій 

організації (громадська організація; некомерційна організація, лікарня тощо). У довідковому 

матеріалі рік.

Студенти в міжнародних 

програмах обміну

Кількість студентів, що виїжджають за кордон в інший вищий навчальний заклад на термін не 

менше трьох місяців в рамках офіційної програми обміну. Студенти, які не перебувають в офіційній 

програмі, не мають включатись.

Студенти, які отримали 

ступінь за кордоном

Число студентів, які отримали доступ до програми установи на основі кваліфікації, яка 

присуджується за кордоном. Ця інформація використовується для визначення міжнародної 

орієнтації установи.

Рівень програми
Рівень програми відноситься до бакалаврату, магістратуру або аспірантуру. Для отримання 

додаткової інформації про рівні див. «Інше».


