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4 NHÀ KHOA HỌC CỦA ĐHQGHN CÓ TÊN TRONG BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI CỦA RESEACH.COM

Trong tháng 8/2022, website research.com đã 
công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế 

giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. 
4/10 nhà khoa học có tên trong bảng xếp hạng thế 
giới của reseach.com từ ĐHQGHN gồm: 

• GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào 
tạo: Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

• PGS.TS Lê Hoàng Sơn – Viện Công nghệ Thông 
tin: Lĩnh vực Khoa học Máy tính

• GS.TS Phạm Hùng Việt, Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên: Lĩnh vực Khoa học Môi trường

• PGS.TS Từ Bình Minh, Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên: Lĩnh vực Khoa học Môi trường

BẢNG XẾP HẠNG WEBOMETRICS THÁNG 8/2022
ĐHQGHN LẦN ĐẦU TIÊN TRONG NHÓM 800

Ngày 07/8/2022, Phòng thí nghiệm Cybermetrics 
Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây 

Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics 
lần thứ hai của năm 2022. Tiếp tục duy trì đà gia tăng 
của các kỳ xếp hạng trước, trong kỳ xếp hạng này, 
ĐHQGHN đã ở trong nhóm 800 cơ sở giáo dục đại học 
xuất sắc nhất với vị trí 758.

Trong kỳ xếp hạng tháng 8/2022, ĐHQGHN ở vị trí 183 
châu Á và vị trí 14 Đông Nam Á, tăng 186 bậc so với lần 
xếp hạng tháng 01/2022.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng 
lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên 
học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các 
chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống 
website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài 
nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar và 
chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu 
Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì 
phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 01/2021. Cụ 
thể, tiêu chí “Presence” (Lượng tài nguyên số hóa) 
đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí 
Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất 
(50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có 

trọng số 40% và tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) 
có trọng số 10%.

Cũng trong kỳ xếp hạng này, sự gia tăng vượt bậc của tiêu 
chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) - từ vị trí xếp hạng 1.316 
ở tháng 01/2022 lên hạng 656 ở tháng 8/2022 - đã cho 
thấy sự gia tăng trong phạm vi ảnh hưởng của hệ thống 
tài nguyên số trực tuyến và website ĐHQGHN không chỉ 
đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế mà còn 
đang tác động mạnh tới toàn xã hội.


