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Politechnika Łódzka po raz kolejny 
znalazła się w rankingu QS Emerging 
Europe&Central Asia University Ran-
kings. W tym roku awansowała o 10 
miejsc, zajmując 91. pozycję na liście 
400 uczelni.

To największa dotychczasowa edycja tego rankin-
gu. Podobnie jak w globalnym QS World University 
Rankings, zestawienie powstaje na podstawie takich 
kryteriów jak reputacja akademicka, reputacja wśród 
pracodawców i stosunek liczby pracowników do 
liczby studentów, ale jednocześnie klasyfikacja jest 
rozbudowana o wskaźniki dostosowane do danego 
regionu. 

W sumie sklasyfikowano 25 polskich uczelni, 
z których 17 znalazło się w pierwszej setce rankingu. 
Najlepiej wypadł Uniwersytet Jagielloński (6. miejsce) 
i Uniwersytet Warszawski (7. miejsce). Politechnika 
Łódzka wypadła najlepiej we wskaźniku związanym 
z liczbą artykułów w przeliczeniu na pracownika – 41. 
miejsce. 

Po raz pierwszy nasza uczelnia została sklasyfiko-
wana w tym rankingu w 2018 roku, od tego czasu 
przesunęła się o 32 miejsca w górę. 

Tegoroczny ranking zdominowały uczelnie 
rosyjskie (121) i tureckie (55). Miejsca na podium 
przypadły kolejno Lomonosow Moscow State Uni-
versity, University of Tartu i Saint Petersburg State 
University. 
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Gala miała odbyć się w paź-
dzierniku w Zatoce Sportu Poli-
techniki Łódzkiej, ale pandemia 
zmieniła te plany. Początek wy-
darzenia miał jednak silny akcent 
związany z naszą uczelnią. Nim 
rozpoczęła się prezentacja osią-
gnieć sportowych, prezes Zarządu 

Głównego AZS prof. Alojzy Nowak 
uhonorował 75-rocznicę powoła-
nia Politechniki Łódzkiej, wręcza-
jąc rektorowi prof. Krzysztofowi 
Jóźwikowi pamiątkową plakietę. 
Rektor obecny w studiu, skąd 
transmitowano Galę, powiedział 
– Moim pragnieniem jest, aby obok 
badań i nowoczesnego kształcenia, 
sport akademicki odgrywał w naszej 
uczelni istotną rolę. Europejskie 
igrzyska studenckie w 2022 r., któ-
rych głównym organizatorem jest 
Politechnika Łódzka, będą najlep-
szym przykładem tego, że sport 
w Łodzi zajmuje ważne miejsce. 

Politechnika Łódzka skończyła 
miniony sportowy rok sukcesem 
w prestiżowej kwalifikacji me-
dalowej, zajmując w niej drugie 
miejsce. Sportowcy naszej uczelni 
zdobyli 13 złotych, 11 srebrnych 
i 9 brązowych medali. Nagrodą 

za miejsce na podium jest me-
dal, dyplom i piękna statuetka. 
Zwyciężył Uniwersytet Marii Curie 
– Skłodowskiej w Lublinie, a na 
trzecim miejscu uplasowała się 
Politechnika Gdańska.

– Trzymanie tej ważącej 8 kilo-
gramów rzeźby autorstwa Adama 
Fedorowicza to dla mnie przyjem-
ny wysiłek. Dziękuję studentom 
i organizatorom życia sportowego 
w Politechnice Łódzkiej i gratuluję 
tak ogromnego sukcesu osiągnięte-
go w tym trudnym roku. Doceniam 
znakomite wyniki sportowców z pol-
skich uczelni – mówił rektor prof. 
Jóźwik, odbierając wyróżnienie.

W klasyfikacji generalnej AMP 
zwyciężyła Politechnika Gdańska, 
która wyprzedziła Uniwersytet 
Warszawski i Politechnikę Śląską.

n Ewa Chojnacka

W pierwszej setce rankingu

Sukces medalowy PŁ
Gala Sportu Akademickiego odbyła się online. W podsumowaniu zmagań 
sportowych bardzo dobrze wypadła Politechnika Łódzka, stając na podium 
klasyfikacji medalowej.

Statuetka 
dla Politechniki 
Łódzkiej
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