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Życie Uczelni nr 153

Ranking Perspektyw uwzględ-
nia 29 wskaźników zebranych 
w kategorie: prestiż, absolwenci 
na rynku pracy, innowacyjność, 
potencjał naukowy, efektywność 
naukowa, warunki kształcenia, 
umiędzynarodowienie. 

W uroczystości ogłoszenia wy-
ników i wręczenia dyplomów 
najlepszym uczelniom, zorganizo-
wanej 17 lipca, wziął udział rektor 
elekt PŁ prof. Krzysztof Jóźwik. 
Komentując miejsce uczelni w ran-
kingu powiedział:

Czuję satysfakcję i radość, że 
Politechnika Łódzka należy do elity 
polskich uczelni akademickich. 

Konsekwentnie budujemy nasz 
prestiż i pozycję. Czynimy to z myślą 
o naszych studentach, którym chce-
my zapewnić kształcenie na najwyż-

szym poziomie i naszych partnerach 
z otoczenia gospodarczego uczelni. 
Wysokie trzecie miejsce w Polsce pod 
względem innowacyjności to dowód 
na aktywność PŁ w prowadzeniu 
badań mających wpływ na rozwój 
nowych technologii. Jesteśmy też 
trzecią najbardziej umiędzynarodo-
wioną uczelnią techniczną. Naszymi 
partnerami są czołowe światowe 
uniwersytety, z którymi nie tylko pro-
wadzimy badania, ale korzystamy 
z ich doświadczeń we wprowadzaniu 
nowych koncepcji kształcenia. 

Chciałbym też pogratulować 
awansu w rankingu Uniwersyte-
towi Łódzkiemu i Uniwersytetowi 
Medycznemu w Łodzi. Łódź akade-
micka rośnie w siłę i to bardzo cieszy.

n	Ewa Chojnacka

Awans PŁ 
w Rankingu Perspektyw
Politechnika Łódzka po raz kolejny znalazła się 
w czołówce polskich uczelni akademickich, zaj-
mując 8. miejsce wśród 100 uczelni. W porówna-
niu z rokiem ubiegłym awansowała na 4. miejsce 
w grupie uczelni technicznych. Wyniki 21. rankin-
gu szkół wyższych organizowanego przez Funda-
cję Edukacyjną Perspektywy ogłoszono na Gali, 
która odbyła się w Warszawie.

malizacyjnego (zespół Przekładni 
Zębatych), a także członkiem i do-
radcą Komisji Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Oddziału 
PAN w Łodzi. Zasiada w Radzie 
Programowej czasopisma Ciepłow-
nictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. 
Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechani-
ków Polskich przy NOT.

Dotychczas został odznaczony 
m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotą Odznaką Akade-
mickiego Związku Sportowego, 
Odznaką Zasłużonego dla Żeglar-
stwa Polskiego.

n	Red.

ekspertów ds. Europejskiego Eko-
systemu Innowacji oraz doradcze 
w Sieci Instytutów Badawczych 
Łukasiewicz, a także członkostwo 
w Komitecie Foresight Polska 
2020, Komitecie Monitorującym 
Program Operacyjny Pomoc Tech-
niczna 2014-2020 w Ministerstwie 
Rozwoju i w Zespole DUN w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Dotychczas prof. Wiak został 
wyróżniony szeregiem odznaczeń 
i nagród. Są to m.in.: Złoty i Srebrny 
Krzyż Zasługi, Nagrody – Indywi-
dualna i Zespołowa Sekretarza 
PAN, Srebrny medal Aleksandra 
Volty nadany przez Uniwersytet 
w Pawii z okazji 200-lecia wyna-
lazku Volty, Honorowa Odznaka 
Miasta Łodzi, Medal Pro Patria, 
Medal 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości Polski.

n	Ewa Chojnacka
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Krzysztof Jóźwik 
z dyplomem 
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