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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 151

Politechnika Łódzka znalazła się w tym zestawieniu 
na szóstym miejscu ex aequo z Politechniką Wrocław-
ską. Z polskich uczelni wyżej są Politechnika Warszaw-
ska zajmująca pierwsze miejsce i będąca na drugim 
miejscu Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

W rankingu wzięto pod uwagę pięć kryteriów: 
efektywność prac naukowych (20 proc. ), innowacje 
(35 proc.), jakość nauczania (20 proc.), prestiż (5 proc.) 
oraz umiędzynarodowienie (20 proc.).

Politechnika łódzka zajęła w podkryteriach nastę-
pujące miejsca:
n jakość kształcenia – 6. miejsce w zestawieniu ogól-

nym i 4. wśród polskich uczelni,

n umiędzynarodowienie – 15. miejsce w zestawieniu 
ogólnym i 3. wśród polskich uczelni,

n innowacje – 11. miejsce w zestawieniu ogólnym 
i 5. wśród polskich uczelni,

n efektywność prac naukowych – 20. miejsce w ze-
stawieniu ogólnym i 7. wśród polskich uczelni.
W zestawieniu analizującym obszary kształcenia 

Politechnika Łódzka wśród 101 badanych uczelni zaję-
ła 3. miejsce w dziedzinie elektrotechnika, elektronika 
oraz informatyka – najwyższe z Polskich uczelni. Na 
3. miejscu sklasyfikowano także budownictwo z PŁ 
w zestawieniu 47 uczelni.

n Ewa Chojnacka

Dobre miejsce PŁ w EngiRank
Fundacja Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the 
Education System – FRSE przygotowała pierwszą edycję EngiRank – zestawienia 
oceniającego i klasyfikującego uczelnie kształcące inżynierów. Ranking jest wy-
nikiem analizy 81 instytucji szkolnictwa wyższego o silnym profilu „inżynieria 
i technologia” w 13 krajach europejskich: Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, 
Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Jury doceniło wyjątkowy dzień 
otwarty PŁ, podczas którego 
ustanowiono rekord Polski w naj-
dłuższym rozwinięciu liczby Pi. 
Łańcuch 883 osób trzymających 
kolejne cyfry stanął w kampusie B 
14 marca 2019 r. – w dzień liczny 
Pi.  Wydarzenie to trafiło do Księgi 
Rekordów Polski 2020. W tym dniu 
uczelnia przygotowała także wiele 
warsztatów, wykładów i pokazów 
kół naukowych.

Do nagrody w kategorii event 
wpłynęło 25 zgłoszeń. Wydarze-
nie zorganizował Dział Promocji, 
a pomysłodawcą był dr Marek 

Małolepszy z Centrum Nauczania 
Matematyki i Fizyki.

Laureatów tegorocznej, 9. edy-
cji konkursu Genius Universitatis 
ogłoszono 6 marca podczas XXXIII 
Międzynarodowego Salonu Edu-
kacyjnego Perspektywy 2020 
w Warszawie. Jury wybrało zwy-
cięzców spośród 109 zgłoszeń 
w 7 kategoriach: reklama praso-
wa, event, gadżet promocyjny, 
kampania w mediach społeczno-
ściowych, video online, content 
marketing i serwis rekrutacyjny. 

n Agnieszka Garcarek
Dział Promocji

Nagroda za rekord
Politechnika Łódzka zajęła II miejsce w kategorii 
event w Genius Universitatis – konkursie na kre-
atywną kampanię szkoły wyższej organizowanym 
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. 


