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Center for World 
University Rankings 

Wyniki rankingu CWUR opubli-
kowano 8 czerwca. Uwzględniono 
w nim 2000 najlepszych uczelni na 
świecie. TOP 10 stanowią uczelnie 
amerykańskie i brytyjskie. W ran-
kingu uwzględniono 35 polskich 
uczelni, w pierwszej 400 znalazły 
się Uniwersytety Jagielloński i War-
szawski. Politechnika Łódzka zajęła 
1338 miejsce. 

QS World University 
Rankings

10 czerwca opublikowano wy-
niki rankingu QS World University 
Rankings, który uchodzi za jeden 
z najbardziej prestiżowych na 
świecie. Do edycji 2021 zgłosiły 
się 1604 uczelnie, ostatecznie skla-
syfikowano 1002. W zestawieniu 
znalazło się 15 polskich uczelni. 
Najlepiej wypadły Uniwersytet 
Warszawski (pozycja 321) i Uniwer-
sytet Jagielloński (pozycja 326). 
Politechnika Łódzka została skla-
syfikowana, podobnie jak w edycji 
2020 i 2019 w przedziale 801 – 
1000. Odnotowała jednak wzrost: 
w edycji 2019 znajdowała się w 79 
proc. najlepszych uczelni, a w edy-
cji 2021 – w 68 proc. najlepszych 
uczelni. Najlepszy wynik PŁ uzy-
skała dla wskaźnika określającego 
stosunek liczby nauczycieli do 
liczby studentów, zajmując w tej 
kategorii 444 lokatę na świecie 
i odnotowując wzrost o 30 miejsc 
w porównaniu do ubiegłego roku. 

U-Multirank
Politechnika Łódzka została 

także sklasyfikowana w rankin-
gu U-Multirank. Uwzględnia się 
w nim 31 wskaźników w obsza-

rach: jakość kształcenia, badania 
naukowe, transfer wiedzy, umię-
dzynarodowienie oraz zaangażo-
wanie na szczeblu regionalnym. 
Wielowymiarowe podejście sto-
sowane przez U-Multirank polega 
na porównaniu wyników osią-
ganych przez uczelnie w ramach 
poszczególnych obszarów oraz 
wskaźników i przyznawaniu im 
ocen w skali od A (bardzo dobrze) 
do E (słabo). Ranking nie tworzy na 
podstawie łącznych wyników listy 
najlepszych uczelni na świecie. 
Pozwala tworzyć rankingi według 
kryteriów, które użytkownicy 
uznają za najważniejsze. 

W edycji 2020 zaprezentowa-
no dane dotyczące 1759 szkół 
wyższych z 92 krajów, w tym 37 
uczelni polskich. Politechnika 
Łódzka uzyskała 3 oceny B – za 
mobilność studentów, odsetek 
absolwentów podejmujących 
pracę w regionie oraz za liczbę 
publikacji indeksowanych w bazie 
Web of Science w przeliczeniu na 
liczbę studentów. 

Ranking Szanghajski
W dziedzinowym Rankingu 

Szanghajskim opublikowanym 29 
czerwca PŁ została sklasyfikowana 
w dwóch dyscyplinach – biotech-
nologii oraz inżynierii mechanicz-
nej. W dyscyplinie biotechnologia 
w rankingu uwzględniono 500 
uniwersytetów, w tym tylko 2 
polskie uczelnie – Politechnikę 
Łódzką i Uniwersytet Warszawski 
(miejsca w przedziale 401 – 500). 
W dyscyplinie inżynieria mecha-
niczna sklasyfikowano 400 uni-
wersytetów, w tym aż 8 polskich 
uczelni. Najwyżej uplasowała się 
Politechnika Warszawska (miejsce 

w przedziale 201 – 300). Pozosta-
łym uczelniom, w tym PŁ, przypa-
dły miejsca w przedziale 301 – 400. 

W tegorocznej edycji tego 
prestiżowego rankingu sklasyfiko-
wano ponad 1800 uczelni z 90 kra-
jów. Uwzględniono 54 dyscypliny 
podzielone na 5 obszarów: Natural 
sciences, Engineering, Life sciences, 
Medical sciences, Social sciences. 

W sierpniu opublikowane zo-
staną wyniki instytucjonalnego 
rankingu szanghajskiego, które 
w świecie akademickim zawsze 
budzą duże emocje. Politechnika 
Łódzka została uwzględniona w tej 
klasyfikacji tylko raz – w 2018 roku.

RUR Subject Rankings
W rosyjskim rankingu dziedzi-

nowym RUR Subject Rankings 
2020 Politechnika Łódzka została 
sklasyfikowana w 2 spośród 6 ob-
szarów dziedzinowych – Natural 
Sciences i Technical Sciences, ale 
wciąż nie opublikowano jeszcze 
wyników dla wszystkich obszarów 
uwzględnionych przez twórców 
tego rankingu. 

W rankingu Natural Sciences 
uwzględniono w sumie 711 uni-
wersytetów, w tym 6 polskich 
uczelni. Politechnika Łódzka zo-
stała sklasyfikowana na 601 po-
zycji wyprzedzając Uniwersytet 
Łódzki (605 miejsce) i Politechnikę 
Gdańską (621 miejsce). W rankingu 
Technical Sciences sklasyfikowano 
757 uczelni, w tym 4 uczelnie z Pol-
ski – Uniwersytet Warszawski (197 
miejsce),  Politechnikę Warszawską 
(396 miejsce), Politechnikę Łódzką 
(525 miejsce) i Politechnikę Gdań-
ską (533 miejsce).
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Czerwiec to czas publikowania rankingów międzynarodowych. W wielu 
z nich klasyfikowana jest Politechnika Łódzka.

W światowych rankingach




