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Gdań ski Uni wer sy tet Me -
dycz ny po sia da zna ko mi tą ka drę
na uko wą, po zy sku je gran ty na ba -
da nia, roz wi ja ba zę na uko wą, m.in.
Trój miej ską Aka de mic ką Zwie rzę -
tar nię Do świad czal ną, Bank tka -
nek; w je go struk tu rach znaj du ją
się wy so ko oce nia ne wy dzia -
ły – bio tech no lo gia, far ma cja.

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -
kie wi cza ma in te re su ją ce kie run ki
stu diów sta cjo nar nych, po dy plo -
mo wych, wy kwa li fi ko wa ną ka drę
na uko wą. Pro wa dzi sze ro ką
współ pra cę z uczel nia mi za gra nicz -
ny mi. Po zy sku je gran ty na ba da nia
oraz roz wój in fra struk tu ry Uczel ni

Uni wer sy tet Ja giel loń ski zaj mu -
je wy so ką po zy cję na uko wą w ta kich
dzie dzi nach jak bio fi zy ka, bio lo gia,
che mia; po zy sku je gran ty ba daw cze.
Ma wy so ki pre stiż na uko wy.

Po li tech ni ka Gdań ska: bar dzo
do bra po zy cja na uko wa wy dzia łów
in for ma tycz ne go oraz in ży nie rii lą -
do wej, roz wój in fra struk tu ry na uko -
wej – Cen trum Na no tech no lo gii.

Uni wer sy tet War szaw ski wska -
zu ję ze wzglę du na sil ną po zy cję na -
uko wą, wy so ko oce nia ną w ran kin -
gach uczel ni pol skich, pre stiż wśród
pra co daw ców, bar dzo do bre za ple -
cze na uko wo -ba daw cze.

Prof. Mał go rza ta Ja ku -
bow ska, Po li tech ni ka War -
szaw ska, Wy dział Me cha tro ni ki

Mo je ty py: Uni wer sy tet
War szaw ski, Aka de mia Gór ni -
czo-Hut ni cza, Po li tech ni ka Wro -
cław ska, Po li tech ni ka Łódz ka,
Uni wer sy tet Ja giel loń ski.

Uni wer sy tet War szaw ski

wska zu ję ze wzglę du na bar dzo
wy so ki po ziom na uk ści słych
i przy rod ni czych, do świad czo -
na ka drę znaj du ją ca się w czo łów -
ce świa to wej oraz ze wzglę du
na no wo otwar te cen tra na uko we
umoż li wia ją ce pro wa dze ni ba dań
na no wo cze snej apa ra tu rze, nie
ustę pu ją cej wie lu czo ło wym
ośrod kom na świe cie.

AGH – to obok Po li tech ni ki
War szaw skiej, w któ rej pra cu ję,
naj lep sza uczel nia tech nicz na w Pol -
sce, z ogrom ny mi tra dy cja mi, 
do świad czo ną ka drą i ogrom nym
po ten cja łem ba daw czym.

Uni wer sy tet Ja giel loń ski to
spad ko bier ca na szych naj lep szych
tra dy cji hu ma ni stycz nych, gdzie
wła śnie te na uki pro wa dzo ne są
na naj wyż szym po zio mie.

Te dwie kra kow skie uczel nie
wy bra łam rów nież ze wzglę du
na mia sto, w któ rym ży cie aka de -
mic kie kwit nie jak ni gdzie w Pol -
sce i stu den ci ma ja nie po wta rzal -
ną oka zję roz wo ju.

Je śli cho dzi o uczel nie tech nicz -
ne, to zna ko mi ty mi uczel nia mi są
rów nież Po li tech ni ka Wro cław -
ska i Po li tech ni ka Łódz ka, któ -
re w ostat nich la tach bar dzo
zwięk szy ły swój po ten cjał ba daw -
czy wy po sa ża jąc swo je la bo ra to ria
w no wo cze sna apa ra tu rę. Po zwo -
li ło to na roz wi nię cie sze ro kiej
współ pra cy mię dzy na ro do wej. 

Prof. Adam Sie mień ski,
AWF we Wro cła wiu, Ka te dra
Bio me cha ni ki

Mo je ty py: AWF w War sza -
wie, AWF w Ka to wi cach, AWF
w Po zna niu, AWF w Kra ko wie,
Po li tech ni ka Opol ska.

Peł ną li stę pro fe so rów i dok to rów ha bi li to wa nych, któ rzy ty po wa li naj -
lep sze uczel nie, za miesz cza my przy prezentacjach Rankingu na por ta lu
in ter ne to wym: www.ranking.per spek ty wy.pl 
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1    Uniwersytet Jagielloński                                                            100,00

2    Uniwersytet Warszawski                                                            85,07
3    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                     55,15
4    Politechnika Warszawska                                                           41,19
5    Uniwersytet Wrocławski                                                            35,77
6    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                               31,90
7    Politechnika Wrocławska                                                           30,39
8    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu                              22,35
9    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie          18,51

10    Warszawski Uniwersytet Medyczny                                          18,30
11    Politechnika Śląska w Gliwicach                                                18,05
12    Uniwersytet Śląski w Katowicach                                              15,61
13    Uniwersytet Gdański                                                                  15,32
14    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                                           14,96
15    Politechnika Łódzka                                                                   14,24
16    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                                    13,85
17    Politechnika Poznańska                                                              13,02
18    Politechnika Gdańska                                                                 12,81
19    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                                  12,70
20    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie                        12,49
21    Uniwersytet Łódzki                                                                    12,13
22    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie                    11,63
23    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                                      10,19
24    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                             8,83
25    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                      8,22
26    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                                       7,89
27    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                                  7,79
28    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie          7,18
29    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki                      6,93
30    Gdański Uniwersytet Medyczny                                                  6,49
31    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie                           5,53
31    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                                         5,53
33    Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu         5,27
33    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                                  5,27
35    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie       4,88
36    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach                              4,84
37    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                                       4,16
38    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie        4,02
39    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie                          3,80
40    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie                        3,41
41    Akademia Obrony Narodowej w Warszawie                             3,30
42    Uniwersytet Opolski                                                                    3,27
43    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie                                     3,16
44    Politechnika Świętokrzyska w Kielcach                                      2,91
45    Uniwersytet Medyczny w Lublinie                                              2,83
46    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie                 2,62
47    Politechnika Opolska                                                                   2,58
47    Uniwersytet Rzeszowski                                                             2,58
49    Politechnika Białostocka                                                             2,55
50    Uniwersytet Szczeciński                                                              2,51
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