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La UdL, entre el 4% de les millors universitats del
món en educació de qualitat

Segons el rànquing THE Impact 2022 és la sisena de l'Estat en
aquest àmbit
La Universitat de Lleida (UdL) es troba entre el 4% de les
millors del món pel que fa a la qualitat de la docència,
segons el rànquing Times Higher Education’s Impact 2022
[ 

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
, que reflecteix l'impacte social de les universitats en funció de l'acompliment de diferents Objectius de]

Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La UdL ha presentat dades per a 4 dels 17 ODS [ 
 analitzatshttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2022-methodology ]

en aquest estudi, obtenint una puntuació global de 75,3 sobre 100 (pels 76,2 de 2021). Això la situa a la forquilla
entre les 301-400 millors universitats entre 1.406 participants, 291 més que l'any anterior. Lidera aquest
rànquing la Western Sydney (Austràlia), amb 99,1 punts, mentre que a l'Estat la millor situada és la Universitat
de Barcelona (UB), amb una puntuació d'entre 82,1 i 88,5.
 
En  (ODS 4), la UdL ha obtingut una valoració de 77 punts, que la situen al lloc 46 delEducació de qualitat
rànquing internacional que, en aquest cas, encapçala la Universitat d'Aalborg (Dinamarca), amb 91,5. Tot i
haver baixat de posició, l'equip de govern valora positivament el resultat perquè "cal tenir en compte que hi ha
214 universitats més en aquest àmbit", fins a un total de 1.180. "Estem entre el 4% de les millors del món i som
la sisena de tot l'Estat espanyol", destaquen. 

L'augment d'institucions s'ha donat en tots els ODS en els quals participa la Universitat de Lleida. Quant a 
 (ODS 5), la UdL se situa a la quarta posició estatal amb una puntuació de 68,1 sobre 100;Igualtat de gènere

només per darrere de la Rovira i Virgili (URV), l'Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Girona (UdG).
"Això significa que continuem entre el 8% de les millors a nivell mundial en aquest apartat on hi ha 162
universitats més que l'any passat", valora el consell de direcció. Al capdamunt d'aquest llistat de 776 institucions
hi ha la Chiang Mai University (Tailàndia), amb 81,9 punts. 
 
Finalment, en  (ODS 10), la Universitat de Lleida es troba a la forquilla entre lesReducció de desigualtats
101-200 millors d'un total de 796, amb 65,4 punts, i a  (ODS 17), a la franjaAliances per assolir objectius
entre les 401-600 millors entre 1.438, havent pujat la puntuació de 67,3 a 68,2. "En els ODS 4, 5 i 10 la UdL es
troba entre el 25% de les puntuacions globals més altes i en l'ODS 17, a la meitat superior", destaca la
coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps. "El rànquing no és un fi en si mateix
sinó que l'entenem com un instrument d'autoavaluació, saber com estem en el camí de l'aplicació dels ODS a la
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UdL i intentar incrementar la nostra implicació a fer-los realitat, en tant que full de ruta universal per aconseguir
un desenvolupament humà i sostenible", afegeix. 
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T H E  I m p a c t  2 0 2 2  [  
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
]

N O T Í C I E S  R E L A C I O N A D E S :

La UdL, 16a del món en educació de qualitat al rànquing sobre aplicació dels ODS (2021) [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-16a-del-mon-en-educacio-de-qualitat-al-ranquing-sobre-aplicacio-dels-ODS/
]
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