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Universidade de Coimbra integra o top das 
melhores universidades na área do Direito 

 
A FDUC é, de novo, reconhecida no plano internacional como uma das melhores 
Faculdades de Direito do mundo. O prestigiado QS World University Rankings by Subject 
inclui esta Instituição no top 200 das melhores escolas de direito, à semelhança do que 
vinha reconhecendo em edições anteriores deste estudo. A Universidade de Harvard lidera 
a lista Universidade de Coimbra integra o top das melhores universidades na área do 
Direito Autor: Miguel Marote Henriques    Data: 30-03-2016 A FDUC é, de novo, 
reconhecida no plano internacional como uma das melhores Faculdades de Direito do 
mundo. O prestigiado QS World University Rankings by Subject inclui esta Instituição no 
top 200 das melhores escolas de direito, à semelhança do que vinha reconhecendo em 
edições anteriores deste estudo. A Universidade de Harvard lidera a lista das melhores 
instituições de ensino na área do Direito, seguida da Universidade de Oxford e da 
Universidade de Cambridge. Na área jurídica (Law), a UC constitui a única Instituição 
portuguesa que figura na lista divulgada. O QS World University Rankings by Subject 2016 
é liderado por duas instituições norte-americanas ( Massachusetts Institute of Technology 
e Harvard University) e por uma inglesa (University of Cambridge). No que concerne às 
universidades portuguesas, a mais bem colocada é a Universidade do Porto (308ª 
posição), seguida da Universidade Nova (351ª posição) e da Universidade de Coimbra 
(367ª posição). A Universidade de Lisboa integra a lista das 490 melhores instituições de 
ensino (481º- 490º lugar) e a Universidade Católica Portuguesa figura entre a 651ª e a 
700ª posição. O QS World University Rankings by Subject Lançado em 2011, este estudo 
abrange 42 áreas do ensino. As instituições de ensino são avaliadas pelos pares, através 
de um questionário aplicado a peritos académicos, e pelos empregadores, também através 
de questionário. Acresce ainda uma avaliação relativa à prestação ao nível das 
publicações e citações. Fontes: FDUC; udireito.com Foto: DR 
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