
kie run ków ar ty stycz nych. Ostat -
nia zmia na z wy mie nio nych spo -
wo do wa ła zmniej sze nie licz by
uczel ni wy ższych w tym po mia rze
ze 119 (w 2013 ro ku) do 103.

W ogól no pol skim ran kin gu pal -
mę pierw szeń stwa dzie rżą nie -
zmien nie od trzech po mia rów
Po li tech ni ka War szaw ska oraz
Uni wer sy tet War szaw ski, zaj -
mu jąc od po wied nio pierw sze
i dru gie miej sce. Jed na kże pierw -
sza dzie siąt ka ogól no pol skie go
ran kin gu uczel ni w po rów na niu
do po mia ru ubie gło rocz ne go ule -
gła zmia nom. W pierw szej dzie -
siąt ce nie zna la zła się Po li tech ni ka
Gdań ska, spa da jąc aż na 18 miej -
sce. Z ko lei do li de rów ran kin gu
w tym po mia rze do łą czy ły trzy
uczel nie: Szko ła Głów na Go spo -
dar stwa Wiej skie go upla so wa ła,
się na 5. miej scu (awans z miej -
sca 14), Uni wer sy tet Eko no micz -
ny w Po zna niu (awans z 23. miej -
sca na 8.) oraz War szaw ski Uni -
wer sy tet Me dycz ny, awan su jąc
z miej sca 25 na 9. 

Naj więk sze pol skie uczel nie: Uni -
wer sy tet War szaw ski, Uni wer sy tet
Ja giel loń ski, Po li tech ni ka War szaw -
ska oraz Aka de mia Gór ni czo -Hut -
ni cza im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra -
ko wie cie szą się uzna niem rów nież
po za „swo imi” wo je wódz twa mi.
Uni wer sy tet War szaw ski ulo ko wał
się na dru gim miej scu w wo je -
wódz twie war miń sko -ma zur skim
oraz na trze cim w pod la skim i wiel -
ko pol skim. Uni wer sy tet Ja giel loń ski
upla so wał się na trze cim miej scu
w wo je wódz twie świę to krzy skim
i war miń sko -ma zur skim. Po li tech -
ni ka War szaw ska za ję ła trze cie
miej sce w wo je wódz twach łódz -
kim i po mor skim zaś Aka de mia
Gór ni czo -Hut ni cza w Kra ko wie
– trze cią po zy cję w woj. pod kar -
pac kim i ślą skim.

W ran kin gu 42 grup kie run ków
stu diów, nie kwe stio no wa ny mi li -
de ra mi w ob sza rze kie run ków hu -
ma ni stycz nych są Uni wer sy tet
War szaw ski oraz Uni wer sy tet Ja -
giel loń ski. Ob szar kie run ków spo -
łecz nych zo stał rów nież zdo mi no -

wa ny przez te uczel nie z wy jąt -
kiem gru py kie run ków eko no micz -
nych, w któ rej naj lep sza zda niem
pra co daw ców jest Szko ła Głów -
na Han dlo wa. W ob sza rze kie run -
ków tech nicz nych w nie mal
wszyst kich gru pach pierw sze trzy
miej sca na le żą do Po li tech ni ki War -
szaw skiej, Po li tech ni ki Wro cław -
skiej oraz Aka de mii Gór ni czo -Hut -
ni czej w Kra ko wie. Li de ra mi kie -
run ków me dycz nych i o zdro wiu
są War szaw ski Uni wer sy tet Me -
dycz ny oraz Col le gium Me di cum
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. 

Nie kwe stio no wa nym li de rem
ran kin gu grup kie run ków stu diów
jest Uni wer sy tet War szaw ski, któ -
ry po ja wia się w nim dwu dzie sto -
krot nie zaj mu jąc jed no z trzech
pierw szych miejsc, w tym je de na -
sto krot nie pierw sze. Uni wer sy tet
Ja giel loń ski fi gu ru je w ran kin gu sie -
dem na sto krot nie w pierw szej trój -
ce – sze ścio krot nie na pierw szym
miej scu. Z ko lei Po li tech ni ka Wro -
cław ska – pięt na ście ra zy, zaś Po li -
tech ni ka War szaw ska czter na sto -
krot nie na jed nym z pierw szych
trzech miejsc. Pierw sze miej sce
zaj mu je aż je de na ście ra zy. 

W ce lu zneu tra li zo wa nia nie -
rów no wa gi si ły mar ki po szcze gól -
nych uczel ni roz bu do wa no al go -
rytm li cze nia ran kin gu ogól no pol -
skie go. Zo stał on stwo rzo ny
na pod sta wie uśred nio nych wy ni -
ków uzy ska nych z dwóch pod ran -
kin gów: na po zio mie po szcze gól -
nych wo je wództw (ubie gło rocz ny
spo sób li cze nia ran kin gu) oraz
licz by grup kie run ków stu diów,
w któ rych po ja wi ła się da -
na uczel nia. W ko lej nej fa zie wy -
ni ki zo sta ły prze li czo ne na pro -
cen ty, któ re okre śla ły miej sce
w ogól no pol skiej li ście ran kin go -
wej ka żdej z uczel ni. 

Wy ni ki pre zen to wa ne w ta be li
obok uwzględ nia ją ba da nia z trzech
ostat nich lat.

PROF. DR HAB. 
JAN GAR LIC KI

dy rek tor ge ne ral ny
Cen trum Ba dań Mar ke tin go wych
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Prestiż wśród 
pracodawców

1 Politechnika Warszawska 100
2 Uniwersytet Warszawski 99,30
3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 98,30
4 Politechnika Wrocławska 95,97
5 Uniwersytet Jagielloński 94,68
6 Politechnika Śląska w Gliwicach 90,88

7 Politechnika Poznańska 89,00
8 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 86,90
9 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 84,73

10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 84,67
11 Uniwersytet Wrocławski 83,78
12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 83,10
13 Politechnika Łódzka 76,45

14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 75,52
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 73,93
16 Warszawski Uniwersytet Medyczny 73,31
17 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 70,94
18 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 70,63
19 Uniwersytet Gdański 69,52
20 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 69,11
21 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 68,76
22 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 66,60
23 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 66,23
24 Uniwersytet Łódzki 65,35
25 Politechnika Gdańska 63,04

26 Uniwersytet Śląski w Katowicach 62,97
27 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 62,78
28 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 62,46
29 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 60,75
30 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 60,72
31 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 59,47
32 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 58,22
33 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 57,58
34 Gdański Uniwersytet Medyczny 55,89
35 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 54,38
36 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 54,05
37 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 52,33
38 Politechnika Częstochowska 50,28
39 Politechnika Koszalińska 49,86
40 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 49,58

41 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 49,38
42 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komp. w Warszawie 48,94
43 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 48,31
44 Uniwersytet Opolski 47,15
45 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 46,23
46 Uniwersytet Rzeszowski 46,20
47 Politechnika Białostocka 44,56
48 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 43,28
49 Politechnika Opolska 42,44
50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 42,40
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