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Politechnika Wrocławska niezmiennie pnie się w górę  
 

 
Nasza uczelnia od kilku lat zajmuje bardzo dobre miejsca nie tylko w krajowych 
rankingach. Pnie się też w górę w zestawieniach międzynarodowych.  
 
Miło nam zatem poinformować, że wg rankingu Webometrics po raz drugi z rzędu 
znaleźliśmy się w pięćsetce najlepszych uczelni świata. Politechnika Wrocławska 
uplasowała się na 430. miejscu (180. w Europie, 9. w Europie Środkowo-Wschodniej i 2. 
w Polsce) i w stosunku do ubiegłego roku awansowała o 41 pozycji, mimo że badanie 
objęło aż 12010 uczelni z całego świata (w ubiegłym roku było to 8000 szkół 
wyższych). 
 
Tylko dwie polskie uczelnie znalazły się w pierwszej pięćsetce, poza Politechniką 
Wrocławską jest to Uniwersytet Jagielloński (miejsce 371). Zgodnie z zasadami tworzenia 
rankingów – pierwsza pięćsetka jest np. podstawą do wyliczenia siły akademickiej 
(naukowej) kraju. Polska w tym zestawieniu zajmuje 39. miejsce. Mimo awansu PWr.  
i Jagiellonki, dwie inne nasze uczelnie wypadły (w stosunku do ubiegłego roku) z tego 
grona, stąd nie udało się poprawić ogólnej pozycji.  
 
Webometrics Ranking of World's Universities przygotowywany przez największą 
hiszpańską organizację przeprowadzającą badania - Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)* - w tym roku objął ponad 12 tysięcy szkół wyższych na całym 
świecie, jest całkowicie niezależny od danych dostarczanych przez uczelnie, badanie 
parametrów i kryteriów ma charakter zewnętrzny. 
 
Kiedy po raz pierwszy trzy lata temu Politechnika Wrocławska trafiła do rankingu, została 
sklasyfikowana na miejscu 538. wśród trzy razy mniejszej liczby uczelni – zestawienie 
obejmowało bowiem 4 tysiące szkół wyższych. 
 
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej 
http://www.webometrics.info 

 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie internetowej: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 
 
*  CSIC należy do największych w Europie organizacji zajmujących się badaniami. 
Odgrywa także znaczącą rolę w kształceniu nowych naukowców i technologów w różnych 
dziedzinach nauki i techniki. Jej głównym celem jest promowanie badań naukowych  
w celu przyspieszenia rozwoju naukowego i technicznego kraju. 


