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Wpraw dzie pra ce nad Eu ro pej skim Ran kin giem Stu diów In ży nier skich roz po czę li śmy pół to ra  
ro ku przed pan de mią, ale COVID-19 dra ma tycz nie po twier dził słusz ność przy ję tych za ło żeń.  
Dla kan dy da tów na stu dia i dla pra co daw ców klu czo we stają się re gio nal ne moż li wo ści edu ka cyj -
ne i za so by ta len tów do stęp ne w głów nych cen trach ba daw czo -roz wo jo wych i pro duk cyj nych.  
Moż li wo ści ko mu ni ka cyj ne, wy cho dzą ce po za trans port lot ni czy, sta ją się rów nie waż ne. 

Ob szar stu diów in ży nier skich jest klu czo wy dla zrów no wa żo ne go roz wo ju Eu ro py. Od gry wa on 
waż ną ro lę w kre owa niu in no wa cyj nych tech no lo gii oraz kształ ce niu kom pe tent nych in ży nie rów, 
po tra fią cych wy ko rzy stać wie dzę na uko wą do roz wią zy wa nia współ cze snych pro ble mów, a za ra -
zem świa do mych skut ków spo łecz nych swych dzia łań. Aby spro stać te mu wy zwa niu, przy umię -
dzy na ro do wie niu prze my słu, ryn ku pra cy oraz sa mych uczel ni, ko niecz no ścią sta ło się po rów ny -
wa nie ja ko ści i kon ku ren cyj no ści pro gra mów stu diów w za kre sie in ży nie rii i tech no lo gii ofe ro wa nych 
przez uczel nie eu ro pej skie. Uzna ną for mą ta kich po rów nań, zro zu mia łych dla sze ro kie go gro na in -
te re sa riu szy, są ran kin gi uczel ni i pro gra mów stu diów. 

Przy czym co raz bar dziej ro śnie zna cze nie ran kin gów na ro do wych i wy spe cja li zo wa nych ran kin -
gów re gio nal nych, do star cza ją cych upo rząd ko wa nej in for ma cji o ja ko ści kształ ce nie i ba dań uczel -
ni w od nie sie niu do klu czo wych dzie dzi nach wie dzy i go spo dar ki. Pod kre śla no to pod czas świa to -
wej kon fe ren cji ran kin go wej IREG 2020, ja ka od by ła się w dru giej po ło wie paź dzier ni ka 
z no mi nal nym ve nue w Pe ki nem i cen trum emi syj nym w War sza wie. 

Mi sją Eu ro pej skie go Ran kin gu Stu diów In ży nier skich (Eu ro pe an Ran king of En gi ne ering Pro grams 
– EngiRank) jest wy peł nie nie lu ki w za kre sie ak tu al nej i wia ry god nej in for ma cji o stu diach tech -
nicz nych w Eu ro pie – EngiRank oce nia i kla sy fi ku je eu ro pej skie uni wer sy te ty tech no lo gicz ne; po -
rów nu je tak że pro wa dzo ne przez nie pro gra my w głów nych dys cy pli nach edu ka cji in ży nier skiej 
(ran kin gi „by sub ject”). 

Pre zen to wa ne wy ni ki są wer sją pi lo ta żo wą ran kin gu, w któ rym ana li zo wa no dzia łal ność uczel ni 
o sil nie roz bu do wa nym pro fi lu „En gi ne ering & Tech no lo gy” w 13 kra jach eu ro pej skich: Buł ga rii, Chor -
wa cji, Cy pru, Re pu bli ki Cze skiej, Es to nii, Wę gier, Ło twy, Li twy, Mal ty, Pol ski, Ru mu nii, Sło wa cji i Sło -
we nii. Kra je te sta no wią gru pę o du żym stop niu jed no rod no ści, ja ko że wstą pi ły do Unii Eu ro pej skiej 
w 2004 ro ku lub póź niej – z te go po wo du okre śla ne są one też czę sto ja ko gru pa „New Eu ro pe”. 
Cie szy, że wśród tej gru py pol skie uni wer sy te ty tech no lo gicz ne, z Po li tech ni ką War szaw ską i AGH 
na cze le pre zen tu ją się bar dzo do brze. Choć na ple cach po win ny już czuć od dech go nią cych ich part -
ne rów z in nych kra jów… W ko lej nych edy cjach EngiRank zwy cię żą ci, któ rzy bę dą biec szyb ciej! 
 

Wal de mar Si wiń ski 
pre zes Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy 
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• Pu bli ka cje afi lio wa ne przez pra -

cow ni ków na uko wych tych 
uczel ni są in dek so wa ne w ba zie 
pu bli ka cji na uko wych Sco pus; 

• Pu bli ka cje z ob sza ru ba daw cze -
go „Na uki in ży nier skie i tech no -
lo gicz ne” (En gi ne ering and Tech -
no lo gy) sta no wią w la tach 
2014-2018 co naj mniej 30% 
wszyst kich pu bli ka cji przy pi -
sa nych au to rom z da nej uczel ni 
w ba zie Sco pus (da ne do skon -
stru owa nia kry te rium po bra no 
z ba zy Sco pus 24.09.2019); 

• Uczel nie po sia da co naj mniej 
1000 stu den tów. 

W pro ce sie se lek cji do kla sy fi ka -
cji głów nej Eu ro pej skie go Ran kin -
gu Stu diów In ży nier skich roz pa try -
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Ran king zo stał za ini cjo wa ny i zre -
ali zo wa ny przez Fun da cję Edu ka -
cyj ną „Per spek ty wy”. Głów nym 
part ne rem pro jek tu jest Fun da cja 
Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji (FRSE), 
bę dą ca w Pol sce na ro do wą agen -
cją pro gra mu Era smus, a part ne -
rem wspie ra ją cym IREG Ob se rva to -
ry on Aca de mic Ran king and 
Excel len ce – mię dzy na ro do wa or -
ga ni za cja twór ców i ana li ty ków 
ran kin gów aka de mic kich. 

Istot ną ro lę w przy go to wa niu 
EngiRank ode gra ła Mię dzy na ro do -
wa Ra da Pro gra mo wa pro jek tu, 
w skład któ rej – obok pro fe so rów 
z Bel gii, Fran cji, Nie miec, Czech, 
Es to nii, Pol ski, Wę gier i Ru mu nii  
- wcho dzą tak że przed sta wi cie le 
eu ro pej skich or ga ni za cji in ży nier -
skich.  

z udzia łem przed sta wi cie li prze my -
słu (Air bus, Ro sa tom), ja kie w Bre -
mie, Mo skwie i War sza wie zor ga -
ni zo wał IREG Ob se rva to ry. 
Uwi docz ni ły one pil ną po trze bę 
opra co wa nia i wpro wa dze nia 
do eu ro pej skiej prze strze ni edu ka -
cyj nej ran kin gów ukie run ko wa nych 
na ana li zę i po rów na nie uczel ni 
spe cja li zu ją cych się w po szcze gól -
nych ob sza rach ba dań i kształ ce nia, 
z ob sza rem „En gi ne ering & Tech -
no lo gy” w pierw szej ko lej no ści.  

 
Wa run ki wej ścia 

Pre zen to wa ne wy ni ki są wer sją 
pi lo ta żo wą ran kin gu, w któ rej 
ana li zo wa no dzia łal ność uczel ni 
o sil nie roz bu do wa nym pro fi lu 
„En gi ne ering & Tech no lo gy” w 13 
kra jach eu ro pej skich: Buł ga rii, 
Chor wa cji, Cy pru, Re pu bli ki Cze -
skiej, Es to nii, Wę gier, Ło twy, Li -

twy, Mal ty, Pol ski, Ru mu nii, Sło -
wa cji i Sło we nii. Kra je te sta no wią 
gru pę o du żym stop niu jed no rod -
no ści, ja ko że wstą pi ły do Unii Eu -
ro pej skiej w 2004 ro ku lub póź -
niej – z te go po wo du okre śla ne są 
one też czę sto ja ko gru pa „New 
Eu ro pe”.  

Oprócz ran kin gu uczel ni (in sti tu -
tio nal ran king) opra co wa no rów -
nież 7 ran kin gów w głów nych dys -
cy pli nach wcho dzą cych w skład 
ob sza ru „En gi ne ering & Tech no lo -
gy” (ran kin gi by sub ject). Dys cy pli -
ny wy róż nio no we dług tzw. kla sy -
fi ka cji FOS za ak cep to wa nej przez 
OECD. 

 
In sti tu tio nal ran kings  

W kla sy fi ka cji głów nej Eu ro pe an 
Ran king of En gi ne ering Pro grams 
uwzględ nio no szko ły wyż sze speł -
nia ją ce łącz nie trzy wa run ki: 

 
Głów ni ad re sa ci ran kin gu to:  
• Kan dy da ci na stu dia i ich ro -

dzi ce – ran king uła twi im wy bór 
kie run ków stu diów i uczel ni 
w Eu ro pie, po któ rych bę dą 
mie li naj więk sze szan se na zna -
le zie nie sa tys fak cjo nu ją cej pra -
cy, a tak że uła twi wy jaz dy 
na stu dia i prak ty ki w ra mach 
pro gra mu Era smus. 

• Pra co daw cy, w tym prze mysł 
wy so kich tech no lo gii – ran king 
bę dzie po moc ny w po szu ki wa -
niu i za trud nie niu uta len to wa -
nych ab sol wen tów uczel ni 
tech nicz nych, 

• Wła dze uczel ni – ran king uła -
twi im mo ni to ro wa nie re form 
prze pro wa dza nych w uczel -
niach i pod wyż szać ja kość 
kształ ce nia. 

Pra ce nad ran kin giem po prze -
dzi ły mię dzy na ro do we se mi na ria 
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  8 uczelni z BUŁGARII 
  2 uczelnie z CHORWACJI 
  5 uczelni z CYPRU 
  10 uczelni z CZECH 
  3 uczelnie z WĘGIER 
  3 uczelnie z ŁOTWY 

  2 uczelnie z LITWY 
  27 uczelni z POLSKI 
  13 uczelni z RUMUNII 
  5 uczelni ze SŁOWACJI 
  2 uczelnie ze SŁOWENII 
  1 uczelnię z ESTONII 

W rankingu głównym EngiRanking 2020 uwzględniono 81 uczelni, w tym:

nia ją cych wa ru nek wej ścio wy 
(prze kro cze nie pro gu 50 pu bli ka -
cji) by ła róż na i wy no si ła dla po -
szcze gól nych dys cy plin: 
• Ci vil En gi ne ering – 47 uczel ni 
• Elec tri cal En gi ne ering, Elec tro -

nic En gi ne ering & In for ma tion 
En gi ne ering – 101 uczel ni 

• Me cha ni cal En gi ne ering – 106 
uczel ni 

• Che mi cal En gi ne ering – 117 
uczel ni 

• Ma te rials En gi ne ering – 139 
uczel ni 

• Me di cal En gi ne ering – 44 uczel nie 
• Envi ron men tal En gi ne ering – 49 

uczel ni. 

wa no po nad 200 szkół wyż szych, 
a w osta tecz nej kla sy fi ka cji 
głównej („in sti tu tio nal” ran king) 
uwzględ nio no 81 uczel ni.  

 
Ran kings „by sub ject”.  

Za kry te rium wej ścia do ran kin -
gu te ma tycz ne go EngiRank we dług 
dys cy plin (ran kings „by sub ject”) 
przy ję to wy móg opu bli ko wa nie 
i zin dek so wa nia w ba zie Sco pus 
w la tach 2014-2018 co naj -
mniej 50 pu bli ka cji na uko wych 
z da nej dys cy pli ny (da ne do skon -
stru owa nia kry te rium po bra no 
z ba zy Sco pus 24.09.2019). 

W ran kin gach te ma tycz nych we -
dług dys cy plin (EngiRank „by sub -
ject”) licz ba szkół wyż szych speł -

CZAS INŻYNIERÓW
MI SJĄ EU RO PEJ SKIE GO RAN KIN GU STU DIÓW IN ŻY NIER SKICH (EU RO PE AN 
RAN KING OF EN GI NE ERING PRO GRAMS – ENGIRANK) JEST WY PEŁ NIE NIE LU -
KI W ZA KRE SIE AK TU AL NEJ I WIA RY GOD NEJ IN FOR MA CJI O STU DIACH TECH -
NICZ NYCH W EU RO PIE – ENGIRANK OCE NIA I KLA SY FI KU JE EU RO PEJ SKIE 
UNI WER SY TE TY TECH NO LO GICZ NE; PO RÓW NU JE TAK ŻE PRO WA DZO NE 
PRZEZ NIE PRO GRA MY W GŁÓW NYCH DYS CY PLI NACH EDU KA CJI IN ŻY NIER -
SKIEJ (RAN KIN GI „BY SUB JECT”), CO PRZY CZY NI SIĘ DO SPO PU LA RY ZO WA -
NIA NAJ BAR DZIEJ EFEK TYW NYCH ME TOD KSZTAŁ CE NIA, ZA SPO KA JA JĄ CYCH 
PO TRZE BY GŁÓW NYCH IN TE RE SA RIU SZY RAN KIN GU.

PARTNERZY PROJEKTU
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EngiRank „in sti tu tio nal” 
W kla sy fi ka cji głów nej EngiRank („in sti tu tio nal” 

ran king) uwzględ nio no na stę pu ją ce kry te ria i wskaź -
ni ki (w na wia sach po da no ich wa gi pro cen to we): 

 
EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA   (20%) 

 
q Pu bli ka cje (PUB): sto su nek licz by pu bli ka cji 

z lat 2014-2018 z ba zy Sco pus do licz by 
wszyst kich za trud nio nych w uczel ni na uczy cie li 
aka de mic kich. Źró dło: SciVal da ta ba se. (5%) 

q Cy to wa nia (CIT): sto su nek licz by cy to wań pu -
bli ka cji z lat 2014-2018 do licz by tych pu bli ka cji 
z ba zy Sco pus. Źró dło: SciVal da ta ba se. (5%) 

q FWCI (Field -We igh ted Ci ta tion Im pact): licz -
ba cy to wań pu bli ka cji z lat 2014-2018 z ba zy Sco -
pus ko ry go wa na ze wzglę du na dys cy pli nę na -
uko wą, sto su nek licz by cy to wań wy róż nio nych 
pu bli ka cji do śred niej licz by cy to wań pu bli ka cji 
z da nej dzie dzi ny. Źró dło: SciVal da ta ba se. (5%) 

q Top 10 (Pu bli ca tions in Top 10 Jo ur nal Per -
cen ti les): licz ba pu bli ka cji w 10% naj czę ściej 
cy to wa nych cza so pism na uko wych na świe cie 
w sto sun ku do wszyst kich pu bli ka cji szko ły. Źró -
dło: SciVal da ta ba se. (5%) 

 
INNOWACYJNOŚĆ  (35%) 

 
q Ze wnętrz ne fun du sze ba daw cze (FUND): 

war tość pro jek tów uru cho mio nych przez 
uczel nię w pro gra mie Ho ri zon 2020 Eu ro pe -
an Union Re se arch & In no wa tion Pro gram me 
w la tach 2014-2018 w sto sun ku do licz by 
wszyst kich za trud nio nych w uczel ni na uczy cie li 
aka de mic kich. Źró dło da nych o war to ści pro jek -
tów: Ho ri zon 2020 da ta ba se. (7%) 

q Pa ten ty (PAT): licz ba pa ten tów za re je stro -
wa nych i przy zna nych w Eu ro pej skim Biu rze 
Pa ten to wym na rzecz szko ły wyż szej w la -
tach 2014-2018. Źró dło: Eu ro pe an Pa tent Of -
fi ce – PATSTAT da ta ba se. (13%) 

q Współ pra ca na uko wa z oto cze niem (COL): 
sto su nek licz by pu bli ka cji z lat 2014-2018 z ba zy 
Sco pus, któ rych współ au to ra mi są pra cow ni cy 
szko ły i au to rzy afi lio wa ni po za sek to rem szkol -
nic twa wyż sze go do licz by wszyst kich pu bli ka cji. 
Źró dło: SciVal da ta ba se. (15%) 

Era smus+ do licz by stu den tów ogó łem w ro ku 
aka de mic kim 2017/2018. Źró dło: Era smus+ pro -
gram da ta ba se. (2%) 

q ICI (In ter na tio nal Col la bo ra tion Im pact): 
wskaź nik mię dzy na ro do wej współ pra cy w opra -
co wy wa niu pu bli ka cji na uko wych, mie rzo ny 
śred nią licz bą cy to wań dla pu bli ka cji ma ją cych 
współ au to ra z za gra ni cy w la tach 2014-2018 
z ba zy Sco pus. Źró dło: SciVal. (10%) 

 
EngiRank „by sub ject” 

W ran kin gach te ma tycz nych (EngiRank „by sub -
ject”), ze wzglę du na mniej szą do stęp ność da nych 
uwzględ nio no 6 wskaź ni ków zgru po wa nych 
w dwóch kry te riach. 

 
EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA (80%) 

 
q Pu bli ka cje (PUB): sto su nek licz by pu bli ka cji 

z lat 2014-2018 z ba zy Sco pus w da nej dys cy -
pli nie do licz by au to rów tych pu bli ka cji. Źró -
dło: SciVal da ta ba se. (15%) 

q Cy to wa nia (CIT): sto su nek licz by cy to wań pu -
bli ka cji z lat 2014-2018 do licz by tych pu bli ka cji 
w da nej dys cy pli nie z ba zy Sco pus. Źró dło: SciVal 
da ta ba se. (15%) 

q FWCI (Field -We igh ted Ci ta tion Im pact): 
licz ba cy to wań pu bli ka cji z lat 2014-2018 w da -
nej dys cy pli nie z ba zy Sco pus ko ry go wa na ze 
wzglę du na dys cy pli nę na uko wą, sto su nek licz -
by cy to wań wy róż nio nych pu bli ka cji do śred -
niej licz by cy to wań pu bli ka cji z da nej dys cy pli -
ny. Źró dło: SciVal da ta ba se. (15%) 

q Top 10 (Pu bli ca tions in Top 10 Jo ur nal Per -
cen ti les): licz ba pu bli ka cji w 10% naj czę ściej cy -
to wa nych cza so pi smach na uko wych na świe cie 
w sto sun ku do wszyst kich pu bli ka cji szko ły. Źró -
dło: SciVal da ta ba se. (15%) 

q Współ pra ca na uko wa z oto cze niem 
(COLLAB): sto su nek licz by pu bli ka cji 
z lat 2014-2018 w da nej dys cy pli nie z ba zy Sco -
pus, któ rych współ au to ra mi są pra cow ni cy 
szko ły i au to rzy afi lio wa ni po za sek to rem 
szkol nic twa wyż sze go do licz by wszyst kich pu -
bli ka cji. Źró dło: SciVal da ta ba se. (20%) 

 
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (20%) 

 
q Akre dy ta cje (ACCRE): licz ba po sia da nych 

przez uczel nię akre dy ta cji mię dzy na ro do wych 
przy zna nych przez wy bra ne in sty tu cje akre -
dy tu ją ce dla dys cy plin na ucza nia. Źró dło: Ac -
cre di ta tion Bo ard for En gi ne ering and Tech no -
lo gy (ABET), Eu ro pe an Ne twork for 
Ac cre di ta tion of En gi ne ering Edu ca tion 
(ENAEE), The Roy al In sti tu te of Bri tish Ar chi -
tects Cer ti fi ca te (RIBA), In sti tu tio nal Eva lu -
ation Pro gram me (EUA-IEP) da ta ba ses. (20%) 
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JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (20%) 

 
q Do stęp ność ka dry dy dak tycz nej (SSR): 

sto su nek licz by stu den tów do licz by na uczy -
cie li aka de mic kich w ro ku aka de mic -
kim 2017/2018. Źró dło: da ne uczel ni. (10%) 

q Akre dy ta cje (ACCRE): licz ba po sia da nych 
przez szko łę akre dy ta cji przy zna nych przez 
wy bra ne in sty tu cje akre dy tu ją ce. Źró dło: Ac -
cre di ta tion Bo ard for En gi ne ering and Tech no -
lo gy (ABET), Eu ro pe an Ne twork for Ac cre di -
ta tion of En gi ne ering Edu ca tion (ENAEE), The 
Roy al In sti tu te of Bri tish Ar chi tects Cer ti fi ca te 
(RIBA), In sti tu tio nal Eva lu ation Pro gram me 
(EUA-IEP) da ta ba ses. (10%) 

 
PRESTIŻ  (5%) 

 
q Uzna nie w kra ju (PREST): wskaź nik skon -

stru owa ny jest w opar ciu o miej sce uczel ni 
w ran kin gu na ro do wym; je śli au to no micz ny 
ran king na ro do wy nie jest pu bli ko wa ny, 
uwzględ nia się miej sce w kla sy fi ka cji kra jo wej 
ran kin gu We bo me trics (w przy pad ku Pol ski 
uwzględ nio no Ran king Szkół Wyż szych Per -
spek ty wy 2019). Źró dło: We bo me trics da ta ba -
se, Per spek ty wy da ta ba se. (5%) 

 
UMIĘDZYNARODOWIENIE (20%) 

 
q Stu den ci cu dzo ziem cy (INTS): sto su nek 

licz by stu den tów ob co -kra jow ców do licz by 
stu den tów ogó łem w ro ku aka de mic kim 
2017/2018. Źró dło: da ne uczel ni. (4%) 

q Wy mia na stu denc ka – wy jaz dy (E -OUTS): 
sto su nek licz by stu den tów wy jeż dża ją cych w ra -
mach pro gra mu Era smus+ do licz by stu den tów 
ogó łem w ro ku aka de mic kim 2017/2018. Źró dło: 
Era smus+ pro gram da ta ba se. (2%) 

q Wy mia na stu denc ka – przy jaz dy (E -INS): 
sto su nek licz by stu den tów przy jeż dża ją cych 
w ra mach pro gra mu Era smus+ do licz by stu den -
tów ogó łem w ro ku aka de mic kim 2017/2018. 
Źró dło: Era smus+ pro gram da ta ba se. (2%) 

q Sta że i prak ty ki za gra nicz ne (E -INTERNS): 
sto su nek licz by stu den tów wy jeż dża ją cych na sta -
że i prak ty ki za gra nicz ne w ra mach pro gra mu 

Spo sób ob li czeń 
Im wyż sze war to ści każ de go ze wskaź ni ków 

w po szcze gól nych kry te riach (oprócz wskaź ni ka 
do stęp no ści ka dry dy dak tycz nej), tym wyż sza po -
zy cja szko ły wyż szej w ran kin gu. War to ści wskaź -
ni ka do stęp no ści ka dry dy dak tycz nej przed spo -
rzą dze niem ran kin gu prze trans for mo wa no tak, 
aby rów nież mia ły wy mie nio ną wła sność po sia da -
ną przez po zo sta łe wskaź ni ki. Tym sa mym wszyst -
kie wskaź ni ki uwzględ nio ne w Eu ro pej skim Ran -
kin gu Stu diów In ży nier skich speł nia ją po stu lat 
jed no li tej pre fe ren cji. 

 
Kry te ria, któ rych war to ści dla ba da nych szkół 

wyż szych mia ły roz kład sil nie asy me trycz ny pod -
da no trans for ma cji lo ga ryt micz nej w ce lu za pew -
nie nia po rów ny wal no ści war to ści w zbio rze 
wszyst kich kry te riów. 

 
Pod sta wę me to do lo gicz ną ran kin gu sta no wi wie -

lo atry bu to wa teo ria uży tecz no ści (Mul ti -At tri bu te 
Uti li ty The ory, MAUT). Me to dy ka po stę po wa nia 
pod czas spo rzą dza nia ran kin gu jest na stę pu ją ca. 
Roz róż nia my tzw. ma łe i du że punk ty ran kin go we. 
Dla każ de go z uwzględ nio nych kry te riów, oprócz 
kry te rium do ty czą ce go uzna nia w kra ju (na tio nal 
re pu ta tion), jest wy ła nia na szko ła – zwy cięz ca, któ -
ra uzy sku je 100 ma łych punk tów ran kin go wych. 
Na stęp nie, dla wszyst kich po zo sta łych szkół ob li -
cza się pro por cjo nal ny dy stans do zwy cięz cy, sto -
sow nie do war to ści ba da ne go mier ni ka dla da nej 
szko ły i przy dzie la ma łe punk ty ran kin go we.  

 
Ma łe punk ty ran kin go we uzy ska ne przez uczel nię 

dla wszyst kich kry te riów su mu je się i sze re gu je się 
uczest ni ków ran kin gu od naj więk szej do naj mniej szej 
licz by uzy ska nych łącz nie punk tów. Su mę ma łych 
punk tów ran kin go wych rów nież nor mu je się w ten 
spo sób, że uczelnia, któ ra uzy ska ła naj więk szą licz bę 
ma łych punk tów ran kin go wych otrzy mu je 100 du -
żych punk tów ran kin go wych a po zo sta łym przy dzie -
la się du że punk ty ran kin go we pro por cjo nal nie do su -
my ma łych punk tów ran kin go wych z 15 kry te riów. 
W ten spo sób otrzy mu je się upo rząd ko wa nie li nio -
we zbio ru uczest ni ków ran kin gu wzglę dem uzy ska -
nej licz by du żych punk tów ran kin go wych.  

 
W ce lu usta le nia po zy cji szkół w ran kin gu wpro -

wa dza się próg roz róż nial no ści o war to ści 0,5% 
licz by punk tów szko ły wyż szej o więk szej łącz nej 
licz bie du żych punk tów ran kin go wych. Ozna cza to, 
że szko ły, któ re uzy ska ły wy ni ki róż nią ce się 
względ nie o mniej niż 0,5% licz by punk tów szko ły 
z więk szą licz bą punk tów zaj mą w ran kin gu tę sa -
mą po zy cję.

METODOLOGIA
W Eu ro pe an Ran king of En gi ne ering Pro grams uwzględ nio no 15 wskaź ni ków oce ny każ dej uczel ni. 

Są one zgru po wa ne w pię ciu kry te riach: Efek tyw no ści na uko wej, In no wa cyj no ści, Ja ko ści kształ ce -
nia, Pre sti żu i Umię dzy na ro do wie nia. Kry te ria usta lo no zgod nie z naj lep szą wie dzą i 20-let nim do -
świad cze niem Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy” w kon stru owa niu ran kin gów szkół wyż szych 
w Pol sce oraz ana li zo wa niu i oce nia niu (w ra mach IREG Ob se rva to ry on Aca de mic Ran king and Excel -
len ce) ran kin gów aka de mic kich na świe cie. Ge ne ral ną za sa dą kon struk cji każ de go kry te rium i wskaź -
ni ka jest moż li wość po zy ska nia da nych – z jed ne go źró dła dla wszyst kich uczest ni ków ran kin gu.

Ran kin gi uczel ni i kie run ków stu diów są obec nie trwa łym ele men tem ryn ku edu ka cyj ne -
go i sta no wią cen ne źró dło in for ma cji po rów naw czych dla uczniów, stu den tów i ro dzi ców. Mo -
gą tak że słu żyć rek to rom uczel ni za punkt od nie sie nia oraz sprzy ja ją bu do wa niu kul tu ry ja ko -
ści w szkol nic twie wyż szym. Eu ro pej ski Ran king Stu diów In ży nier skich EngiRank opra co wa ny 
przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy we współ pra cy z Fun da cją Roz wo ju Sys te mu Edu ka -
cji i IREG Ob se rva to ry on Aca de mic Ran king and Excel len ce sta no wi cen ne źró dło in for ma cji 
na te mat ja ko ści kształ ce nia tech nicz ne go w re gio nie Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej. 

War to pod kre ślić, że oprócz wskaź ni ków ta kich jak na przy kład licz ba pu bli ka cji, cy to -
wań czy stu den tów z za gra ni cy, w ran kin gu oce nio no tak że in no wa cyj ność i współ pra cę uczel -
ni z przed się bior stwa mi, mie rzo ną m.in. wy so ko ścią fi nan so wa nia na ba da nia po zy ska ne go 
z ze wnętrz nych źró deł, licz bą zgło szo nych pa ten tów czy licz bą punk to wa nych pu bli ka cji na -
uko wych przy go to wa nych z au to ra mi spo za uczel ni. 

Współ pra ca uczel ni i biz ne su wy da je się być szcze gól nie istot na w przy pad ku uczel ni 
tech nicz nych. To wła śnie one są źró dłem si ły go spo dar ki opar tej na wie dzy, a in no wa cje two -
rzo ne w opar ciu o ba da nia na uko we i wie dzę są obec nie głów nym mo to rem wzro stu roz wi -
nię tych go spo da rek. Po zwa la ją na udo sko na le nie ist nie ją cych lub za pro jek to wa nie no wych 
pro duk tów i usług oraz dy wer sy fi ka cję ofer ty na ryn ku, co pod no si do cho dy przed się biorstw 
i czę sto ob ni ża kosz ty wy twa rza nych wy ro bów. In no wa cje przy czy nia ją się do lep sze go do -
sto so wa nia się do wy mo gów i ocze ki wań ryn ku oraz klien tów, i prze kła da ją się na pod nie sie -
nie po zio mu kon ku ren cyj no ści fir my. Dla te go tak waż ne jest, by mie rzyć nie tyl ko in no wa -
cyj ność przed się biorstw, ale tak że szkół wyż szych. 

Tym bar dziej, że z ba da nia Ko mi sji Eu ro pej skiej The Sta te of Uni ver si ty -bu si ness Co ope -
ra tion in Po land wy ni ka, że Pol ska po win na pod jąć zde cy do wa ne kro ki aby zin ten sy fi ko wać 
współ pra cę po mię dzy uczel nia mi a biz ne sem. Ba da nie to do wo dzi, że w Pol sce brak jest kul -
tu ry i na sta wie nia na współ pra cę po mię dzy ty mi dwo ma rze czy wi sto ścia mi, a licz ne ba rie ry 
in sty tu cjo nal ne i le gi sla cyj ne sku tecz nie ją utrud nia ją. Co wię cej, pol scy pra cow ni cy na uko -
wi uwa ża ją sie bie i śro do wi sko, w któ rym dzia ła ją, za naj mniej sprzy ja ją ce i na sta wio ne 
na współ pra cę z biz ne sem w Eu ro pie. Ra port z ba da nia wska zu je tak że na na glą cą po trze -
bę współ pra cy po mię dzy wła dza mi, uczel nia mi i oto cze niem biz ne so wym na rzecz utwo rze -
nia od po wied nich stra te gii i me cha ni zmów wspie ra ją cych ta ką współ pra cę, a tak że na wy -
two rze nie od po wied niej kul tu ry or ga ni za cyj nej, w któ rej mo gła by ona się pra wi dło wo i trwa le 
roz wi jać. Aby spro stać tym wy zwa niom, po trze ba ich do kład nej dia gno zy. Tym więk sze wy -
da je się zna cze nie ran kin gów ta kich jak EngiRank.

dr Paweł Poszytek 
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

RANKING  
JEST DIAGNOZĄ
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1 Warsaw University of Technology Poland 100,00 52,86 46,71 59,88 52,49 29,50 82,01 98,27 37,28 100,00 100,00 6,37 24,04 33,93 36,88 98,15 

2 AGH University of Science and Technology Poland 91,66 49,78 51,04 56,29 53,98 35,14 83,43 80,95 37,90 69,07 96,36 2,47 13,04 36,01 37,61 96,73 

3 University of Chemistry and Technology, Prague Czech Rep. 90,36 34,43 76,95 56,89 74,38 36,42 11,75 85,83 100,00 56,00 64,44 21,11 32,41 100,00 100,00 87,34 

4 Czech Technical University Czech Rep. 86,76 61,58 38,86 60,48 51,00 45,61 100,00 67,33 39,09 0,00 100,00 20,07 27,20 67,70 57,83 100,00 

4 University of Cyprus Cyprus 86,40 84,70 100,00 100,00 100,00 100,00 23,51 62,27 19,30 0,00 100,00 12,04 73,18 60,34 81,66 90,62 

6 Lodz University of Technology Poland 83,91 46,67 44,37 49,70 51,00 19,01 81,60 47,65 34,33 97,95 85,45 3,25 38,11 54,33 32,80 88,89 

6 Wrocław University of Science and Technology Poland 83,66 41,61 46,46 53,89 47,26 17,64 87,48 70,54 33,74 59,17 92,73 4,10 16,34 27,16 27,22 93,68 

8 Technical University of Kosice Slovakia 82,18 30,24 25,79 48,50 19,90 20,21 85,96 50,44 74,33 72,92 80,00 14,49 43,26 13,54 47,70 87,34 

8 Military University of Technology Warsaw Poland 82,09 40,99 38,15 53,89 28,86 15,62 55,25 95,72 54,87 86,68 49,09 0,44 15,15 8,04 35,12 79,20 

10 Budapest University of Technology and Economics Hungary 80,28 68,04 48,15 61,68 60,45 48,55 35,26 100,00 24,92 0,00 100,00 7,81 40,99 64,14 43,60 95,23 

11 Silesian University of Technology Poland 79,67 57,17 39,92 65,87 32,59 24,46 75,73 40,20 36,67 100,00 81,82 1,13 15,90 12,48 21,95 86,08 

12 Gdańsk University of Technology Poland 78,66 41,49 53,97 64,67 50,25 21,96 68,26 35,37 35,95 87,73 89,09 4,95 39,01 39,16 28,33 87,01  

13 Slovak University of Technology Slovakia 77,02 60,97 30,52 43,71 35,07 32,74 74,73 34,86 37,29 64,57 100,00 6,09 52,84 29,37 51,88 90,94 

14 Poznań University of Technology Poland 75,81 45,25 55,55 72,46 49,75 25,54 76,49 39,79 34,70 59,17 78,18 1,90 27,34 25,41 21,86 84,13 

15 Tallinn University of Technology Estonia 74,53 77,26 48,20 71,26 55,22 72,59 54,58 43,02 19,45 0,00 100,00 15,12 35,44 74,80 57,89 91,09 

16 University of Maribor Slovenia 73,48 15,55 69,07 64,07 59,45 25,67 50,80 60,69 56,74 0,00 100,00 7,70 36,71 79,18 31,67 86,79 

16 Cyprus University of Technology Cyprus 73,32 57,56 75,54 70,66 81,59 90,52 18,63 74,39 24,29 0,00 80,00 8,87 10,99 15,42 60,76 77,03 

16 Brno University of Technology Czech Rep. 73,16 94,62 37,62 57,49 49,50 53,62 49,01 42,41 21,56 18,67 91,11 22,94 38,70 49,85 44,64 96,96 

16 West Pomeranian University of Technology Poland 72,91 32,82 50,38 56,29 35,32 14,37 86,27 27,89 46,22 69,07 70,91 2,20 16,90 61,57 26,57 77,26 

20 University Politehnica of Bucharest Romania 71,43 40,92 30,31 46,11 34,08 26,94 30,38 52,89 49,99 66,91 100,00 3,06 13,79 19,72 36,52 95,60 

21 VŠB – Technical University of Ostrava Czech Rep. 70,85 73,73 30,32 53,89 21,14 42,80 89,24 37,49 28,52 0,00 82,22 14,11 18,04 65,01 51,09 93,34 

22 Cracow University of Technology Poland 68,28 32,79 45,50 62,87 38,81 8,53 65,29 29,39 34,60 81,98 67,27 2,52 17,41 53,26 14,25 76,37 

23 Lublin University of Technology Poland 67,40 53,11 42,48 67,07 23,38 10,13 84,16 9,32 29,65 59,17 63,64 8,26 15,87 88,86 46,31 85,83 

24 Riga Technical University Latvia 66,96 100,00 29,33 61,08 49,50 48,52 74,09 30,10 10,82 18,67 60,00 9,16 22,70 42,01 24,13 84,07 

25 University of Latvia Latvia 66,05 49,30 44,23 50,90 44,03 60,73 54,58 29,55 12,92 29,58 100,00 6,72 34,43 64,57 24,39 82,28 

26 University of Pardubice Czech Rep. 63,30 40,79 50,91 44,91 41,29 35,64 65,29 52,35 30,52 0,00 46,67 7,81 27,07 53,61 31,20 78,60 

27 University of West Bohemia Czech Rep. 62,75 50,84 34,51 54,49 41,04 0,00 82,28 42,83 27,61 0,00 73,33 5,63 42,42 38,19 27,28 81,68 

28 University of Pannonia Hungary 61,24 13,90 71,17 68,86 64,43 18,63 11,75 95,80 28,52 0,00 60,00 7,26 4,62 5,19 12,89 73,92 

29 Technical University of Liberec Czech Rep. 59,39 47,93 25,23 32,34 29,85 0,00 86,48 31,23 43,38 0,00 37,78 13,09 41,81 83,78 45,65 79,67 

29 Kaunas University of Technology Lithuania 59,23 43,43 36,16 36,53 47,01 52,32 61,23 31,36 28,52 0,00 20,00 6,72 100,00 62,17 30,89 82,61 

31 Frederick University Cyprus 58,43 13,70 87,47 83,83 75,62 0,00 0,00 73,44 29,91 0,00 40,00 100,00 8,24 27,82 16,81 60,78 

31 Białystok University of Technology Poland 58,23 42,17 28,88 49,70 25,12 0,00 52,42 7,78 34,02 90,68 45,45 3,84 31,03 81,84 18,32 72,45 

33 Częstochowa University Of Technology Poland 57,47 51,33 40,73 53,89 25,12 20,00 62,97 22,58 46,45 0,00 56,36 4,58 15,68 59,50 41,37 80,07 

33 University of Zilina Slovakia 57,46 78,82 26,09 58,08 14,18 20,48 67,95 16,36 31,94 0,00 60,00 8,35 29,11 28,77 62,02 90,04 

35 University of Nova Gorica Slovenia 57,09 2,58 98,20 82,04 87,06 8,50 0,00 61,02 56,74 18,67 20,00 7,70 0,33 1,14 8,71 69,58 

36 Jan Dlugosz University in Czestochowa Poland 56,80 16,31 81,07 73,05 36,82 0,00 0,00 96,03 41,41 0,00 34,55 3,80 0,00 2,38 37,07 74,76 

37 Technical University of Cluj-Napoca Romania 56,23 36,35 30,76 52,10 28,86 30,94 30,38 37,64 23,56 37,33 81,54 1,15 10,11 7,89 19,39 85,36 

37 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania 56,14 36,74 46,11 59,88 33,58 20,00 59,29 8,43 29,69 0,00 100,00 11,00 68,76 45,32 29,32 81,36 

37 Transilvania University of Brasov Romania 55,92 29,20 33,88 50,90 51,49 23,08 11,75 36,37 18,19 72,92 75,38 3,92 15,07 18,67 11,18 76,45 

40 Tomas Bata University in Zlin Czech Rep. 54,22 53,47 36,19 44,91 33,83 2,52 73,44 26,85 21,67 0,00 55,56 11,00 36,64 43,05 23,15 76,72 

41 Opole University of Technology Poland 52,87 32,55 49,10 71,26 26,87 0,00 54,58 10,84 33,38 43,34 41,82 7,76 17,91 49,59 18,02 68,61 

42 University of Zielona Gora Poland 50,04 15,13 43,32 65,27 45,52 10,93 18,63 52,74 40,39 0,00 52,73 0,84 8,04 10,59 16,30 74,39 

43 Maria Curie-Sklodowska University Poland 48,91 11,05 70,78 53,29 49,25 0,00 44,75 23,39 32,77 0,00 60,00 8,96 12,45 12,47 10,22 77,44 

44 Kielce University Of Technology Poland 46,87 36,94 31,18 68,86 15,92 0,00 56,51 4,90 32,61 43,34 30,91 2,35 8,24 18,62 13,34 64,60 

45 Rzeszów University of Technology Poland 46,63 28,46 38,13 57,49 27,61 3,71 66,34 19,44 29,59 0,00 30,91 1,32 10,69 11,77 12,75 74,16 

46 Politehnica University of Timisoara Romania 45,01 55,35 36,90 56,29 29,10 13,05 11,75 31,76 20,75 0,00 69,23 3,41 14,37 10,44 23,73 82,21 

46 Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem Czech Rep. 44,91 16,41 51,57 64,07 47,01 0,00 48,04 17,03 25,26 0,00 28,89 23,06 31,20 39,82 11,58 65,81 

48 Gh. Asachi Technical University Romania 44,53 36,68 32,19 47,31 26,62 6,14 23,51 21,03 29,91 0,00 87,69 3,92 3,81 7,79 23,11 86,12 

48 Alexander Dubcek University of Trencin Slovakia 44,45 11,83 16,36 33,53 10,20 82,80 0,00 14,17 41,32 59,17 20,00 26,23 44,03 17,31 14,39 54,35 

48 University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia Bulgaria 44,29 21,98 38,60 31,74 21,14 0,00 0,00 42,37 52,43 0,00 88,57 5,09 8,88 3,09 45,30 74,06

PUB CIT FWCI TOP10 FUND PAT COLLAB SSR ACCRE PREST INTS E-OUT E-IN E-INTERN ICI 
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CZECH TECHNICAL UNIVERSITY  
W PRADZE (CTU)  

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

cvut.cz 

za ło żo ny w 1707 ro ku, jest naj star szą cy wil ną uczel nią tech nicz na na świe -
cie. CTU kształ ci obec nie na ośmiu wy dzia łach: In ży nie rii Lą do wej, Me cha -
nicz nym, Elek tro tech nicz nym, Fi zy ki Ją dro wej, Ar chi tek tu ry, Trans por tu, 
In ży nie rii Bio me dycz nej, In for ma ty ki. Stu diu ję na niej po nad 18 tys. stu den -
tów na stu diach li cen cjac kich, ma gi ster skich i dok to ranc kich. CTU ofe ru -
je 214 akre dy to wa nych pro gra mów stu diów, w tym 84 w ję zy kach ob cych. 
Rek to rem jest prof. Vojtěch Petráček. 

PROF.  

VOJTĚCH PETRÁČEK
Rektor

UNIVERSITY OF CYPRUS W NIKOZJI 
(UCY) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉ�ΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ucy.ac.c

jest bar dzo mło dą uczel nią, po wo ła ną w ro ku 1989 (pierw si stu den ci zo -
sta li przy ję ci w ro ku 1992). Ma osiem wy dzia łów: Hu ma ni stycz ny, Na uk 
Pod sta wo wych i Sto so wa nych, Na uk Spo łecz nych i Edu ka cyj nych, Eko no -
mii i Za rzą dza nia, In ży nie rii, Fi lo zo ficz ny, Wy dział Stu diów Ma gi ster skich 
oraz Szko łę Me dy cy ny. NA UCY kształ ci się oko ło 7 tys. stu den tów, ka dra 
aka de mic ka li czy ok. 800 osób. 11 pro cent stu den tów to cu dzo ziem cy. Rek -
to rem jest prof. Ta sos Chri sto fi des.  

Uczel nia zaj mu je po zy cję w gru pie 601-700 in Ran kin gu Szan ghaj skim 
i 351-400 w ran kin gu Ti mes Hi gher Edu ca tion World Uni ver si ty Ran kings. 
Mi mo krót kiej hi sto rii, Uni ver si ty of Cy prus po zy sku je zna czą ce kwo ty 
na ba da nia ze źró deł ze wnętrz nych, przede wszyst kim z fun du szy UE.

PROF.  

TASOS CHRISTOFIDES
Rektor

LODZ UNIVERSITY  
OF TECHNOLOGY  

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

p.lodz.pl

za ło żo na w ro ku 1945, ma 75-let nią tra dy cję i do świad cze nie w kształ ce -
niu in ży nie rów. Po nad 120-ty sięcz na licz ba świet nie wy kształ co nych ab sol -
wen tów, to efekt pra cy kil ku po ko leń do brze przy go to wa nej ka dry: dy dak -
tycz nej, na uko wo -tech nicz nej oraz spraw ne go za ple cza ad mi ni stra cyj ne go 
uczel ni. PŁ kształ ci po nad 13 tys. stu den tów na 60 kie run kach stu diów. Uczel -
nia za trud nia po nad 300 pro fe so rów. Kształ ce nie jest pro wa dzo ne na dzie -
wię ciu wy dzia łach. Rek to rem PŁ jest prof. dr hab. inż. Krzysz tof Jóź wik.  

Po li tech ni kę Łódz ką na tle in nych pol skich uczel ni wy róż nia 37-hek ta ro -
wy kam pus w cen trum mia sta, no wo cze sne gma chy i zre wi ta li zo wa ne, po -
fa brycz ne bu dyn ki w oto cze niu zie le ni.  

Obec nie PŁ zaj mu je czwar tą (ex aequo z Po li tech ni ką Gdań ską) po zy cję 
wśród uczel ni tech nicz nych i ósme miej sce (ex aequo z PG) w ogól nej kla -
sy fi ka cji w Ran kin gu Szkół Wyż szych Per spek ty wy 2020. PROF. DR HAB. INŻ.  

KRZYSZTOF JÓŹWIK
Rektor

EUROPEJSKI RANKING  
STUDIÓW INŻYNIERSKICH 2020best universities

WARSAW UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY  

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

pw.edu.pl

roz po czę ła nie za leż ną dzia łal ność 15 li sto pa da 1915 ro ku. Jej hi sto ria jest 
jed nak znacz nie dłuż sza – od 1826 ro ku kształ ci ko lej ne po ko le nia in ży nie -
rów, wno sząc istot ny wkład w roz wój na uk tech nicz nych w Pol sce i na świe -
cie. Na 19 wy dzia łach kształ ci się po nad 26 tys. stu den tów, a ka drę sta no -
wi bli sko 600 pro fe so rów. Po li tech ni ka War szaw ska pro wa dzi stu dia na 79 
kie run kach, w tym 20 w ję zy ku an giel skim. Rek to rem jest prof. dr hab. inż. 
Krzysz tof Za rem ba (od ro ku 2020). 

W 2019 r. Po li tech ni ka War szaw ska zna la zła się w pre sti żo wym gro nie 
uczel ni za kwa li fi ko wa nych do pro gra mu Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa 
Wyż sze go „Ini cja ty wa do sko na ło ści – uczel nia ba daw cza”. PW zaj mu je 
pierw szą po zy cję wśród uczel ni tech nicz nych i trze cie miej sce w ogól nej 
kla sy fi ka cji w Ran kin gu Szkół Wyż szych Per spek ty wy 2020.

PROF. DR HAB. INŻ.  

KRZYSZTOF ZAREMBA
Rektor

AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w Krakowie

agh.edu.pl

otwar ta w 1919 r., jest no wo cze snym uni wer sy te tem tech nicz nym, dla 
któ re go prio ry te tem jest re ali za cja za dań wkom po no wa nych w trój kąt wie -
dzy: kształ ce nie – ba da nia na uko we – in no wa cje. Zgod nie ze świa to wy mi 
tren da mi roz wo ju, uczel nia two rzy no we kie run ki kształ ce nia, ale za cho -
wu je kla sycz ne, nie zbęd ne do pra wi dło we go roz wo ju na uki, tech ni ki oraz 
pol skiej go spo dar ki. Pro wa dzi stu dia na 62 kie run kach, kształ ci po nad 25 
tys. stu den tów. Na uczel ni pra cu je po nad 4 tys. osób, w tym po nad 200 
pro fe so rów. Rek to rem AGH jest prof. dr hab. inż. Je rzy Lis (od 2020). 

 Dzia łal ność ba daw cza Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej obej mu je 8 grup te -
ma tycz nych: tech no lo gie in for ma cyj ne, no we ma te ria ły i tech no lo gie, śro -
do wi sko i zmia ny kli ma tycz ne, ener gia i jej za so by, gór nic two, in ży nie ria 
elek trycz na i me cha nicz na, na uki ści słe i przy rod ni cze, na uki spo łecz no -
-eko no micz ne i hu ma ni stycz ne. Obec nie AGH zaj mu je dru gą po zy cję wśród 
uczel ni tech nicz nych i czwar te miej sce w ogól nej kla sy fi ka cji w Ran kin gu 
Szkół Wyż szych Fun da cji Per spek ty wy 2020.

PROF. DR HAB. INŻ.  

JERZY LIS
Rektor

UNIVERSITY OF CHEMISTRY  
AND TECHNOLOGY W PRADZE (UCT) 
VYSOKÁ  ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ 

V PRAZE

vscht.cz 

założony w roku 1952, jest jedną z największych instytucji badawczych 
w Czechach koncentrujących się na chemii technicznej, technologiach 
chemicznych i biochemicznych, inżynierii materiałowej i chemicznej, chemii 
żywności i ochronie środowiska. W 2017 roku znalazł się w prestiżowym 
gronie pięciu czeskich uniwersytetów sklasyfikowanych wśród 4 procent 
najlepszych uczelni w Rankingu Times Higher Education. Uczelnia ma cztery 
wydziały: Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Środowiska, 
Wydział Żywności i Technologii Biochemicznej oraz Wydział Inżynierii 
Chemicznej. Zatrudnia ponad 500 wykładowców i ponad 400 naukowców 
prowadzących badania. Co roku uczelnia przyjmuje około 3 tys. nowych 
studentów. Rektorem jest prof. Pavel Matějka.  

Uczelnia współpracuje z ponad 100 instytucjami akademickimi w Europie, 
USA, Kanadzie oraz Azji. Połowa przychodów UCT pochodzi 
z komercjalizacji badań i wynalazków.  

PROF.   

PAVEL MATĚJKA
Rektor

Engirank
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51 University of Rijeka Croatia 43,57 11,57 29,84 44,91 38,56 5,23 0,00 46,38 29,91 0,00 100,00 0,00 20,87 26,09 8,57 72,92 

51 Radom University of Technology Poland 43,54 13,53 29,52 50,90 25,37 0,00 53,17 43,74 36,28 0,00 27,27 2,06 9,30 4,80 6,44 50,13 

51 University of Technology and Agriculture Poland 43,47 11,43 37,45 46,71 21,14 17,56 58,23 19,23 35,10 0,00 38,18 0,88 14,70 67,64 4,38 51,78 

51 Technical University of Sofia Bulgaria 43,34 14,67 16,35 35,93 17,41 19,56 0,00 25,15 29,91 43,34 100,00 1,04 7,61 4,95 10,88 76,09 

51 Technical University in Zvolen Slovakia 43,26 24,46 39,64 49,10 30,10 15,32 56,51 0,00 39,52 0,00 40,00 4,47 33,49 6,91 33,37 65,54 

51 Koszalin University of Technology Poland 43,06 20,07 45,04 63,47 18,91 0,00 45,92 20,28 40,17 0,00 30,91 0,54 3,14 27,03 20,87 66,16 

57 University of Miskolc Hungary 42,09 8,89 27,55 49,10 29,35 22,08 0,00 47,16 59,69 0,00 20,00 4,50 6,81 13,77 11,55 67,87 

58 Eastern Mediterranean University Cyprus 41,64 4,58 74,68 72,46 52,74 0,00 0,00 11,96 54,70 0,00 20,00 67,14 0,00 0,00 8,74 72,87 

59 Latvia University of Life Sciences and Technologies Latvia 39,32 16,91 12,50 51,50 21,64 23,32 43,49 5,08 51,80 0,00 20,00 2,58 58,21 29,27 10,77 56,14 

60 Gdynia Maritime University Poland 37,37 31,32 34,81 58,08 30,60 0,00 27,29 25,74 30,08 0,00 23,64 1,40 24,95 22,92 6,97 52,04 

61 Dunarea de Jos University of Galati Romania 36,43 20,31 40,62 44,31 28,86 13,22 11,75 10,72 27,29 0,00 63,08 20,82 7,12 10,23 10,24 70,16 

62 Bourgas Prof. Assen Zlatarov University Bulgaria 36,05 3,28 35,01 33,53 22,89 0,00 0,00 64,91 34,11 0,00 42,86 2,50 0,93 1,20 2,56 45,64 

63 University of Dubrovnik Croatia 34,12 11,42 23,29 62,87 20,15 1,87 0,00 48,96 25,26 0,00 20,00 0,00 14,18 74,44 7,83 46,44 

64 Maritime University Of Szczecin Poland 32,48 18,36 39,37 68,26 20,15 16,44 18,63 9,39 33,46 0,00 27,27 11,94 10,99 0,00 5,88 45,22 

65 University of Architecture Sofia Bulgaria 31,91 3,11 29,14 43,11 19,65 11,00 0,00 0,00 73,85 0,00 65,71 5,09 22,75 23,50 5,09 45,22 

66 Military Technical Academy Romania 31,50 50,54 15,21 29,34 16,42 10,01 0,00 36,86 27,05 0,00 26,15 0,49 0,00 1,55 23,44 53,24 

67 Technical University of Varna Bulgaria 30,23 19,21 12,62 47,90 14,93 23,43 18,63 8,62 19,97 0,00 54,29 3,18 2,07 3,63 7,62 55,95 

68 Stefan Cel Mare University Romania 29,35 13,30 36,87 61,08 43,03 5,42 0,00 0,00 27,18 0,00 56,92 7,92 20,05 8,66 4,62 55,37 

69 Angel Kanchev" University of Ruse Bulgaria 28,18 6,33 16,32 42,51 12,19 1,43 18,63 0,00 33,28 0,00 77,14 2,86 13,81 11,51 4,25 50,98 

70 University of Food Technologies-Plovdiv Bulgaria 27,59 3,02 32,33 37,13 16,67 0,56 0,00 25,24 41,32 0,00 31,43 3,27 3,64 3,15 3,57 46,44 

71 University of Defence in Brno Czech Rep. 26,97 16,28 25,27 61,08 23,13 0,00 0,00 3,08 32,59 0,00 20,00 16,60 2,90 13,12 7,14 64,10 

72 University of Oradea Romania 26,57 7,52 24,17 35,93 20,65 1,51 11,75 11,88 20,75 0,00 38,46 5,47 9,62 13,12 2,37 57,21 

73 Valahia University of Targoviste Romania 25,88 10,72 29,75 45,51 22,89 0,00 0,00 19,31 24,38 0,00 32,31 0,98 6,34 0,00 4,16 51,52 

74 Cyprus International University Cyprus 25,26 4,12 40,01 62,28 29,60 0,00 0,00 0,00 13,42 0,00 60,00 28,10 0,00 0,00 1,57 50,70 

75 University of Craiova Romania 25,07 16,33 18,94 39,52 17,91 5,39 0,00 10,81 14,72 0,00 50,77 2,51 7,18 5,04 2,38 62,02 

75 University of Bielsko-biala Poland 24,96 18,37 30,71 37,72 17,16 0,00 0,00 6,45 33,24 0,00 23,64 0,41 6,50 28,26 9,20 55,95 

75 Technical University of Gabrovo Bulgaria 24,94 3,38 29,89 41,92 26,62 0,00 0,00 27,54 22,36 0,00 20,00 2,13 1,05 1,02 2,10 45,22 

78 Polish Naval Academy Poland 24,61 9,63 12,84 25,75 9,70 10,77 0,00 18,36 48,16 0,00 20,00 0,46 66,25 1,07 3,25 32,72 

79 Lucian Blaga University of Sibiu Romania 23,94 5,91 14,51 26,95 8,21 4,86 0,00 17,03 23,44 0,00 44,62 3,06 12,02 5,19 1,99 57,03 

80 Main School Of Fire Service Poland 18,05 14,79 17,24 25,15 12,69 27,78 0,00 0,00 27,32 0,00 20,00 0,72 12,93 0,97 2,14 28,94 

81 Constanta Maritime University Romania 15,16 38,15 7,14 25,15 1,24 0,00 0,00 0,00 11,01 0,00 20,00 8,79 3,92 0,00 3,60 42,39 

PUB CIT FWCI TOP10 FUND PAT COLLAB SSR ACCRE PREST INTS E-OUT E-IN E-INTERN ICI 
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WROCLAW UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

pwr.edu.pl

po wsta ła w ro ku 1945, przede wszyst kim dzię ki za an ga żo wa niu pra cow ni -
ków na uko wych Po li tech ni ki Lwow skiej i Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we 
Lwo wie. Uczel nia kon ty nu uje tra dy cję tych zna mie ni tych pol skich uczel ni i roz -
wi ja się w ści słej współ pra cy z wio dą cy mi przed się bior stwa mi Dol ne go Ślą ska. 
Ofe ru je 53 kie run ki kształ ce nia Na 13 wy dzia łach stu diu je 20922 stu den tów, 
w tym po nad 1000 ob co kra jow ców. Za ję cia pro wa dzi 2143 pra cow ni ków na -
uko wo -dy dak tycz nych. Rek to rem PWr jest prof. dr hab. inż. Ar ka diusz Wójs.  

Dys cy pli ny na uko we, w któ rych uczel nia pro wa dzi ba da nia to: ar chi tek -
tu ra i urba ni sty ka, au to ma ty ka, elek tro ni ka i elek tro tech ni ka, in ży nie ria bio -
me dycz na, in ży nie ria che micz na, in ży nie ria lą do wa i trans port, in ży nie ria 
me cha nicz na, in ży nie ria śro do wi ska, gór nic two i ener ge ty ka, ma te ma ty ka, 
na uki che micz ne, na uki fi zycz ne, na uki o za rzą dza niu i ja ko ści. Obec nie PWr 
zaj mu je trze cią po zy cję wśród uczel ni tech nicz nych i szó ste miej sce w ogól -
nej kla sy fi ka cji w Ran kin gu Szkół Wyż szych Per spek ty wy 2020.

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE 
(TUKE) 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

tuke.sk 

zo stał za ło żo ny w ro ku 1952. Stu diu je tu oko ło 10 tys. stu den tów, któ -
rzy ma ją do wy bo ru kie run ki od Ae ro nau ty ki po sztu kę. TUKE ma dzie -
więć wy dzia łów: Wy dział Gór nic twa, Eko lo gii, In ży nie rii Pro ce so wej i Geo -
tech no lo gii, Wy dział Ma te ria łów, Me ta lur gii i Re cy klin gu, Wy dział In ży nie rii 
Me cha nicz nej, Wy dział In ży nie rii Elek trycz nej i In for ma ty ki, Wy dział In ży -
nie rii Lą do wej, Wy dział Eko no mii, Wy dział Tech no lo gii Wy twa rza nia, Wy -
dział Sztu ki oraz Wy dział Ae ro nau ty ki. Rek to rem TUKE jest prof. Sta ni -
slav Kmeť. 

PROF.  

STANISLAV KMEŤ
Rektor

PROF. DR HAB. INŻ.  

ARKADIUSZ WÓJS
Rektor
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MILITARY UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

wat.edu.pl 

po wo ła na usta wą z 1951 ro ku, jest pu blicz ną uczel nią aka de mic ką nad -
zo ro wa ną przez Mi ni stra Obro ny Na ro do wej. Ja ko otwar ty uni wer sy tet 
tech nicz ny, słu ży Si łom Zbroj nym, na uce, go spo dar ce i spo łe czeń stwu po -
przez kształ ce nie pod cho rą żych i stu den tów, roz wój ka dry na uko wo -dy -
dak tycz nej oraz pro wa dze nie ba dań na uko wych i prac roz wo jo wych w ob -
sza rach na uk ści słych, tech nicz nych i spo łecz nych, a w szcze gól no ści 
w za kre sie tech ni ki woj sko wej i tech no lo gii bez pie czeń stwa. Mi sja uczel ni 
za wie ra się w sło wach: „Omnia Pro Pa tria – Wszyst ko dla Oj czy zny”. Na 20 
kie run kach stu diów woj sko wych i cy wil nych kształ ci po nad 10 ty się cy stu -
den tów. Ka drę sta no wi 862 na uczy cie li aka de mic kich. Rek to rem -Ko men -
dan tem WAT jest płk prof. dr hab. inż. Prze my sław Wa chu lak.  

Woj sko wa Aka de mia Tech nicz na zaj mu je 42. miej sce w Ran kin gu Szkół 
Wyż szych Per spek ty wy 2020.  

BUDAPEST UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY AND ECONOMICS (BME) 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

bme.hu

za ło żo ny w ro ku 1782, jest jed ną z naj star szych uczel ni tech nicz nych 
na świe cie. BME wy da je ok. 70 proc. dy plo mów in ży nier skich na Wę grzech. 
Czte rech lau re atów Na gro dy No bla w dzie dzi nie fi zy ki i che mii to ab sol -
wen ci BME. Uczel nia ma osiem wy dzia łów: In ży nie rii Lą do wej, In ży nie rii 
Me cha nicz nej, Ar chi tek tu ry, In ży nie rii Elek trycz nej i In for ma ty ki, Tech no lo -
gii Che micz nej i Bio tech no lo gii, In ży nie rii Trans por tu i Po jaz dów, Na uk Przy -
rod ni czych, Eko no mii i Na uk Spo łecz nych. Kształ ci po nad 21 ty się cy stu den -
tów (z cze go oko ło 1000 to cu dzo ziem cy) w pię ciu ję zy kach: po wę gier sku, 
an giel sku, nie miec ku, ro syj sku i fran cu sku. Ka dra aka de mic ka li czy bli -
sko 1300 osób, w tym 400 ba da czy. Rek to rem BME jest prof. János Józ sa. 

Kształ ce nie łą czy tra dy cyj ne prze ka zy wa nie wie dzy aka de mic kiej z in ten -
syw nym kon tak tem z go spo dar ką, co znacz nie pod no si szan se ab sol wen -
tów na ryn ku pra cy. Do cho dy wła sne uczel ni sta no wią po ło wę jej bu dże tu.

PROF.  

JÁNOS JÓZSA
Rektor

SILESIAN UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

www.polsl.pl

Po li tech ni ka Ślą ska po wsta ła w 1945 ro ku ja ko za ple cze na uko wo -dy dak -
tycz ne dla naj bar dziej uprze my sło wio ne go okrę gu w Pol sce. PŚl ja ko je dy -
na uczel nia na Ślą sku zna la zła się w pre sti żo wym gro nie 10 pol skich szkół wyż -
szych, lau re atów kon kur su „Ini cja ty wa do sko na ło ści – uczel nia ba daw cza”. 

W 15 jed nost kach: 13 wy dzia łach i dwóch in sty tu tach Po li tech ni ki Ślą skiej 
pro wa dzo ne jest obec nie po nad 50 kie run ków stu diów i oko ło 200 spe cjal -
no ści, obej mu ją cych ca ły za kres dzia łal no ści in ży nier skiej. Oprócz kie run -
ków tech nicz nych na uczel ni moż na rów nież stu dio wać ana li ty kę biz ne so -
wą, ar chi tek tu rę wnętrz, ma te ma ty kę, so cjo lo gię, za rzą dza nie, za rzą dza nie 
pro jek ta mi, lin gwi sty kę sto so wa ną oraz pe da go gi kę przed szkol ną i wcze -
snosz kol ną. Po nad 30 kie run ków jest pro wa dzo nych w ję zy ku an giel skim. 

Ak tu al nie Po li tech ni ka Ślą ska kształ ci po nad 18 tys. stu den tów. Za ję cia 
pro wa dzi dla nich po nad 1700 na uczy cie li aka de mic kich. Rek to rem jest 
prof. dr hab. inż. Ar ka diusz Mę żyk. 

PROF. DR HAB. INŻ.   

ARKADIUSZ MĘŻYK
Rektor

PŁK PROF. DR HAB. INŻ.  

PRZEMYSŁAW 
WACHULAK

Rektor

best universitiesEngirank

MIĘ DZY NA RO DO WA RA DA RAN KIN GU    
• Dr Ka zi mierz Bi la now – Ma na ging Di rec tor,  

IREG Ob se rva to ry, Bel gium 
 
• Dirk Bo char – Se cre ta ry Ge ne ral, Eu ro pe an Fe de ra tion  

of Na tio nal En gi ne ering As so cia tions FEANI, Bel gium 
 
• Prof. Ra du -Mir cea Da mian – Di rec tor Re la tii  

In ter na tio na le, pro iec te si co ope ra re, Ro ma nian Agen cy  
for Qu ali ty As su ran ce in Hi gher Edu ca tion, Ro ma nia 

 
• Prof. Gy or gy Fa bri – Vi ce -De an, Fa cul ty of Edu ca tion and 

Psy cho lo gy, Eötvös Loránd Uni ver si ty in Bu da pest, Hun ga ry 
 
• Prof. Mi chal Kle iber – Vi ce -Pre si dent, Eu ro pe an Aca de my 

of Scien ces and Arts EASA, Po land 
 
• Jan Ko ucký – Di rec tor, Edu ca tion Po li cy Cen tre, Char les 

Uni ver si ty, Czech Re pu blic 
 
• Prof. Lo thar Kroll – De an, Fa cul ty Me cha ni cal En gi ne ering, 

Chem nitz Uni ver si ty of Tech no lo gy, Ger ma ny 
 
• Prof. Bog dan Ma cu kow – Pre si dent, Ac cre di ta tion  

Com mis sion of Uni ver si ties of Tech no lo gy KAUT, Po land 
 
• Dr Pa weł Po szy tek – Di rec tor Ge ne ral, Fo un da tion  

for the De ve lop ment of the Edu ca tion Sys tem FRSE, Po land 
 
• Ber nard Re maud – f. Pre si dent, Eu ro pe an Ne twork  

for En gi ne ering Ac cre di ta tion ENAEE, Fran ce 
 
• Wal de mar Si win ski – Pre si dent, Per spek ty wy Edu ca tion 

Fo un da tion; Vi ce -Pre si dent, IREG Ob se rva to ry, Po land 
 
• Ra it To om pe re – Cha ir man of the Bo ard,  

Ar chi me des Fo un da tion, Es to nia 
 

KIEROWNIK NAUKOWY RANKINGU    
• prof. dr hab. Tomasz Kuszewski 

EngiRank.eu

Me to do lo gia i peł ne wy ni ki pi lo ta żo wej edy cji Eu ro pej skie go Ran kin gu 
Stu diów In ży nier skich EngiRank 2020 znaj du je się na stro nie. Jest tam 
rów nież do po bra nia „Fi nal Re ports” w for ma cie pdf. 

1 University of Pannonia Hungary                100,00 

2 Silesian University of Technology Poland                    91,80 

3 Cyprus University of Technology Cyprus                   86,16 

4 Warsaw University of Technology Poland                    85,58 

5 University of Ljubljana Slovenia                  82,92 

5 Babes-Bolyai University Romania                 82,57 

7 Białystok University of Technology Poland                    81,52 

8 Gdańsk University of Technology Poland                    81,01 

9 Maria Curie-Sklodowska University Poland                    78,68 

10 Sofia University St. Kliment Ohridski Bulgaria                  78,07 

10 Military University of Technology Warsaw Poland                    78,06 

10 Adam Mickiewicz University in Poznań Poland                    77,85 

13 Eotvos Lorand University Hungary                76,11 

14 Jan Dlugosz University in Czestochowa Poland                    75,46 

15 University of Warsaw Poland                    74,80 

16 Cracow University of Technology Poland                    73,81 

17 Lodz University of Technology Poland                    71,59 

17 Transilvania University of Brasov Romania                 71,25 

19 West Pomeranian University of Technology Poland                    68,04 

20 University of Primorska Slovenia                  67,36 

21 Technical University of Kosice Slovakia                  65,87 

21 Kielce University Of Technology Poland                    65,66 

21 University of Malta Malta                      65,55 

24 Palacký University Olomouc Czech Republic      63,69 

25 University of Wrocław Poland                    63,07 

25 University of Maribor Slovenia                  62,95 

25 University of Zagreb Croatia                   62,66 

28 Pedagogical University of Cracow Poland                    61,57 

28 University of Cyprus Cyprus                   61,33 

28 University of Szeged Hungary                 61,23 

28 Opole University of Technology Poland                    61,02 

28 Lublin University of Technology Poland                    60,72 

28 Technical University of Cluj-Napoca Romania                 60,63 

34 Masaryk University Czech Republic      60,06 

34 Charles University Czech Republic      59,81 

36 Eastern Mediterranean University Cyprus                   59,11 

36 Budapest University of Technology and Economics Hungary                 58,92 

38 University of Zielona Gora Poland                    58,59 

38 University of Tartu Estonia                   58,56 

40 Wrocław University of Science and Technology Poland                    58,07 

40 Poznań University of Technology Poland                    58,04 

40 Politehnica University of Timisoara Romania                 57,83 

43 Jagiellonian University in Kraków Poland                    56,78 

43 Tallinn University of Technology Estonia                   56,60 

45 Slovak University of Technology Slovakia                  56,26 

46 AGH University of Science and Technology Poland                    55,05 

46 University of Silesia in Katowice Poland                    54,92 

48 University of Chemistry and Technology, Prague Czech Republic      53,39 

49 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Croatia                   52,90 

50 Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem Czech Republic      52,19

Mechanical  
Engineering 
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1 Peter Pazmany Catholic University Hungary                100,00  

2 University of Chemistry and Technology, Prague Czech Republic      95,42  

3 Jagiellonian University in Kraków Poland                    90,53 

4 Warsaw University of Technology Poland                    89,88 

5 University of Ljubljana Slovenia                 87,89 

6 Adam Mickiewicz University in Poznań Poland                    84,87 

7 University of Tartu Estonia                   83,50 

7 University of Cyprus Cyprus                   83,37  

7 Budapest University of Technology and Economics Hungary                 83,13 

10 Palacký University Olomouc Czech Republic      81,31 

10 Eotvos Lorand University Hungary                 81,28 

12 Silesian University of Technology Poland                    80,00 

13 University of Pannonia Hungary                 77,97 

14 Sofia University St. Kliment Ohridski Bulgaria                  77,14 

15 Babes-Bolyai University Romania                 74,88 

15 University of Maribor Slovenia                 74,78 

17 Jan Dlugosz University in Czestochowa Poland                    73,96 

18 University of Primorska Slovenia                 72,56 

18 University of Warsaw Poland                    72,49 

20 University of Nova Gorica Slovenia                 71,54 

20 Vilnius University Lithuania                71,53 

22 University of Latvia Latvia                     71,02 

23 Cyprus University of Technology Cyprus                   69,84 

24 University of Gdańsk Poland                    69,19 

25 Gdańsk University of Technology Poland                    68,66 

26 University of Malta Malta                      66,51 

27 Eastern Mediterranean University Cyprus                   65,54 

28 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania                64,25 

29 Semmelweis University Hungary                 63,38 

30 University of South Bohemia Czech Republic      62,61 

31 Tallinn University of Technology Estonia                   61,71 

31 University of Bucharest Romania                 61,42 

31 West University of Timisoara Romania                 61,30 

31 University of Split Croatia                  61,00 

31 Masaryk University Czech Republic      60,85 

31 Opole University of Technology Poland                    60,76 

37 University of Szeged Hungary                 60,23 

37 University of Zagreb Croatia                  59,98 

39 Charles University Czech Republic      59,50 

40 Al. I. Cuza University Romania                 57,79 

40 Maria Curie-Sklodowska University Poland                    57,76 

40 Kaunas University of Technology Lithuania                57,70 

40 University Politehnica of Bucharest Romania                 57,55 

44 Corvinus University of Budapest Hungary                 57,00 

44 University of Pardubice Czech Republic      56,97 

44 Poznań University of Technology Poland                    56,75  

44 Kielce University Of Technology Poland                    56,56 

48 University of Wrocław Poland                    55,87 

49 Cracow University of Technology Poland                    54,89 

49 Comenius University Slovakia                  54,81

Chemical  
Engineering 
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1 Silesian University of Technology Poland 100,00 

2 University of Ljubljana Slovenia 96,09 

3 Lodz University of Technology Poland 87,47 

4 Cyprus University of Technology Cyprus 86,32 

5 Cracow University of Technology Poland 77,04 

6 Riga Technical University Latvia 75,07 

7 Wrocław University of Science and Technology Poland 69,22 

8 Lublin University of Technology Poland 68,27 

9 West Pomeranian University of Technology Poland 67,47 

10 Poznań University of Technology Poland 65,65 

11 University Politehnica of Bucharest Romania 64,27 

11 University of Zagreb Croatia 64,27 

11 Tallinn University of Technology Estonia 64,25 

14 Gdańsk University of Technology Poland 62,60 

15 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Croatia 58,95 

16 University of Cyprus Cyprus 57,83 

16 Military University of Technology Warsaw Poland 57,71 

18 AGH University of Science and Technology Poland 57,40 

19 Opole University of Technology Poland 56,67 

20 University of Maribor Slovenia 55,40 

21 Rzeszów University of Technology Poland 53,42 

22 Brno University of Technology Czech Republic 52,78 

23 Warsaw University of Technology Poland 50,86 

24 Politehnica University of Timisoara Romania 49,37 

25 University of Zielona Gora Poland 48,58 

26 Technical University of Kosice Slovakia 48,08 

27 University of Split Croatia 47,40 

28 Charles University Czech Republic 46,20 

29 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania 45,93 

30 Slovak University of Technology Slovakia 43,62 

31 Eastern Mediterranean University Cyprus 43,27 

31 University of Rijeka Croatia 43,06 

33 Kaunas University of Technology Lithuania 42,60 

34 Białystok University of Technology Poland 41,94 

34 Czech Technical University Czech Republic 41,89 

36 Budapest University of Technology and Economics Hungary 41,61 

37 Technical University of Cluj-Napoca Romania 41,08 

38 Kielce University Of Technology Poland 39,67 

39 Szent Istvan University Hungary 39,11 

40 University of West Bohemia Czech Republic 35,74 

41 Technical University of Liberec Czech Republic 32,49 

42 University of Warmia and Mazury in Olsztyn Poland 31,82 

43 University of Zilina Slovakia 30,35 

44 VŠB – Technical University of Ostrava Czech Republic 25,27 

45 University of Pecs Hungary 24,95 

46 Warsaw University of Life Sciences Poland 19,41 

47 University of Defence in Brno Czech Republic 16,09
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1 University of Cyprus Cyprus 100,00 

2 University of Zagreb Croatia 95,98 

3 Lodz University of Technology Poland 94,43 

3 Military University of Technology Warsaw Poland 94,02 

5 Warsaw University of Technology Poland 93,47 

6 Silesian University of Technology Poland 90,76 

6 Gdańsk University of Technology Poland 90,58 

8 University of Warsaw Poland 89,92 

9 Białystok University of Technology Poland 89,38 

10 Wrocław University of Science and Technology Poland 87,59 

10 AGH University of Science and Technology Poland 87,21 

12 University of Nicosia Cyprus 83,78 

13 Lublin University of Technology Poland 79,92 

13 University of Zielona Gora Poland 79,76 

13 Frederick University Cyprus 79,74 

16 University of Tartu Estonia 77,65 

17 Jagiellonian University in Kraków Poland 76,41 

17 University Politehnica of Bucharest Romania 76,12 

17 Tallinn University of Technology Estonia 75,98 

17 Eastern Mediterranean University Cyprus 75,63 

21 Jan Dlugosz University in Czestochowa Poland 75,06 

22 University of Wrocław Poland 74,38 

22 Budapest University of Technology and Economics Hungary 74,31 

22 University of Pannonia Hungary 74,24 

22 University of Debrecen Hungary 73,96 

26 Cyprus University of Technology Cyprus 72,55 

26 Poznań University of Technology Poland 72,49 

28 University of Ljubljana Slovenia 68,32 

29 Poznań University Of Life Sciences Poland 67,79 

29 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Croatia 67,61 

29 Maria Curie-Sklodowska University Poland 67,42 

32 Technical University of Cluj-Napoca Romania 67,03 

32 Politehnica University of Timisoara Romania 66,72 

34 University of Maribor Slovenia 65,98 

34 Czech Technical University Czech Republic 65,98 

36 Cracow University of Technology Poland 65,17 

37 Riga Technical University Latvia 64,81 

37 University of Maribor - Faculty of Electrical  
Engineering and Computer Science Slovenia 64,77 

39 Brno University of Technology Czech Republic 64,37 

40 Nicolaus Copernicus University in Toruń Poland 63,94 

41 University of Split Croatia 63,04 

41 Vilnius University Lithuania 62,76 

41 Gdynia Maritime University Poland 62,62 

41 University of Gdańsk Poland 62,60 

41 Comenius University Slovakia 62,53 

46 Technical University of Sofia Bulgaria 61,75 

47 Masaryk University Czech Republic 61,28 

48 Opole University of Technology Poland 60,87 

49 Peter Pazmany Catholic University Hungary 59,84 

49 Transilvania University of Brasov Romania 59,73
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1 AGH University of Science and Technology Poland                   100,00 

2 Warsaw University of Technology Poland                    94,90 

2 University of Pannonia Hungary                 94,60 

4 University of Ljubljana Slovenia                  92,18 

4 University of Chemistry and Technology, Prague Czech Republic      91,82 

6 Poznań University of Technology Poland                    91,35 

7 University of Zagreb Croatia                   87,83 

8 University Politehnica of Bucharest Romania                 76,41 

9 University of Warsaw Poland                    73,70 

9 Cyprus University of Technology Cyprus                   73,63 

11 Brno University of Technology Czech Republic      70,56 

12 University of Tartu Estonia                   66,01 

12 Technical University of Cluj-Napoca Romania                 65,78 

14 Charles University Czech Republic      65,38 

15 University of Cyprus Cyprus                   64,15 

15 Wrocław University of Science and Technology Poland                    63,94 

17 Gdynia Maritime University Poland                   63,02 

17 Cracow University of Technology Poland                    62,77 

19 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania                62,34 

20 Lodz University of Technology Poland                    61,63 

21 Politehnica University of Timisoara Romania                 60,45 

22 Budapest University of Technology and Economics Hungary                 59,45 

22 University of Maribor Slovenia                  59,19 

22 University of Bucharest Romania                 59,04 

25 Eastern Mediterranean University Cyprus                   57,77 

25 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Poland                    57,62 

25 Vilnius University Lithuania                57,37 

28 VŠB – Technical University of Ostrava Czech Republic      56,51 

29 Dunarea de Jos University of Galati Romania                 54,89 

30 Czech Technical University Czech Republic      52,59 

30 Gdańsk University of Technology Poland                    52,41 

32 Tallinn University of Technology Estonia                   52,08 

33 Kaunas University of Technology Lithuania                49,63 

33 Silesian University of Technology Poland                    49,41 

33 University of Split Croatia                   49,28 

36 Riga Technical University Latvia                     48,61 

36 Częstochowa University Of Technology Poland                    48,61 

38 Babes-Bolyai University Romania                 48,35 

39 West Pomeranian University of Technology Poland                    47,86 

40 Gh. Asachi Technical University Romania                 47,54 

41 University of Malta Malta                      46,32 

42 University of Gdańsk Poland                    45,38 

43 University of Warmia and Mazury in Olsztyn Poland                    43,18 

44 University of Rijeka Croatia                   40,37 

45 The Bucharest University of Economic Studies Romania                 36,30 

46 Technical University of Kosice Slovakia                  35,64 

47 University of Zilina Slovakia                  34,17 

48 Technical University of Sofia Bulgaria                  30,53 

49 University of Craiova Romania                 28,26
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1 Semmelweis University Hungary                100,00 

2 Warsaw University of Technology Poland                    90,47 

2 West Pomeranian University of Technology Poland                    90,12 

4 Poznań University of Technology Poland                    88,18 

5 Lodz University of Technology Poland                    85,35 

6 Palacký University Olomouc Czech Republic      84,88 

7 University of Nova Gorica Slovenia                  81,36 

8 Silesian University of Technology Poland                    79,03 

9 University of Warsaw Poland                    75,64 

10 Eotvos Lorand University Hungary                 75,03 

11 Jan Dlugosz University in Czestochowa Poland                    74,20 

11 University of Tartu Estonia                   73,97 

13 Cardinal Stefan Wyszynski University Poland                    71,40 

14 University of Malta Malta                      70,60 

15 University of South Bohemia Czech Republic      70,22 

16 University of Chemistry and Technology, Prague Czech Republic      69,43 

17 Maria Curie-Sklodowska University Poland                    67,31 

18 Vilnius University Lithuania                65,97 

19 Adam Mickiewicz University in Poznań Poland                    65,33 

19 Jagiellonian University in Kraków Poland                    65,22 

19 University of Cyprus Cyprus                   65,12 

22 Kazimierz Wielki University Poland                    64,42 

23 University of Szeged Hungary                 64,09 

24 University of Gdańsk Poland                    63,67 

24 Charles University Czech Republic      63,39 

24 University of Maribor Slovenia                  63,32 

24 Budapest University of Technology and Economics Hungary                 63,12 

28 Cyprus University of Technology Cyprus                   60,33 

29 Wroclaw University of Economics Poland                    59,62 

29 University of Wrocław Poland                    59,50 

31 University of Silesia in Katowice Poland                    57,12 

32 Nicolaus Copernicus University in Toruń Poland                    56,55 

32 Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem Czech Republic      56,50 

32 University of Split Croatia                   56,25 

32 University of Ljubljana Slovenia                  56,13 

32 University of Pannonia Hungary                 55,99 

32 University of Łódź Poland                    55,85 

32 Eastern Mediterranean University Cyprus                   55,64 

32 Sofia University St. Kliment Ohridski Bulgaria                  55,47 

32 Masaryk University Czech Republic      55,35 

41 Babes-Bolyai University Romania                 54,47 

42 Wrocław University of Science and Technology Poland                    53,79 

42 Military University of Technology Warsaw Poland                    53,55 

44 University of Zielona Gora Poland                    52,59 

44 University of Bucharest Romania                 52,57 

44 Gdańsk University of Technology Poland                    52,53 

47 Al. I. Cuza University Romania                 50,92 

47 Tallinn University of Technology Estonia                   50,89 

47 Lublin University of Technology Poland                    50,82 

50 Jagiellonian University Medical College Poland                    50,24
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1 Warsaw University of Technology Poland                   100,00 

2 Gdańsk University of Technology Poland                    98,49 

3 Semmelweis University Hungary                 91,99 

4 Palacký University Olomouc Czech Republic      91,14 

5 Lodz University of Technology Poland                    84,26 

6 University of Maribor Slovenia                  82,89 

7 University of Warsaw Poland                    76,34 

8 Vilnius University Lithuania                73,35 

9 University of Cyprus Cyprus                   71,87 

10 Budapest University of Technology and Economics Hungary                 64,72 

11 University of Ljubljana Slovenia                  64,32 

12 AGH University of Science and Technology Poland                    63,22 

13 Brno University of Technology Czech Republic      60,75 

14 University of Bucharest Romania                 57,55 

14 Masaryk University Czech Republic      57,42 

16 Charles University Czech Republic      56,86 

17 Tallinn University of Technology Estonia                   52,96 

17 University Politehnica of Bucharest Romania                 52,85 

19 Białystok University of Technology Poland                    52,58 

20 Jagiellonian University in Kraków Poland                    51,52 

20 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Romania                 51,52 

20 Medical University of Warsaw Poland                    51,29 

23 University of Silesia in Katowice Poland                    49,06 

24 Medical University of Łódź Poland                    48,50 

25 University of Zagreb Croatia                   47,16 

26 University of Latvia Latvia                     46,68 

26 Silesian University of Technology Poland                    46,48 

26 University of Medical Sciences Poznan Poland                    46,31 

29 Czech Technical University Czech Republic      45,96 

29 Comenius University Slovakia                  45,75 

31 Wrocław University of Science and Technology Poland                    44,03 

32 VŠB – Technical University of Ostrava Czech Republic      42,82 

33 Babes-Bolyai University Romania                 42,54 

34 Medical University of Silesia in Katowice Poland                    41,95 

34 Gh. Asachi Technical University Romania                 41,75 

36 Jagiellonian University Medical College Poland                    41,36 

37 Wrocław Medical University Poland                    36,93 

38 Technical University of Cluj-Napoca Romania                 35,19 

39 Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Romania                 33,54 

40 Kaunas University of Technology Lithuania                32,12 

41 Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy Romania                 30,73 

42 Politehnica University of Timisoara Romania                 25,62 

43 Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Romania                 22,58 

44 University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures Romania                 20,26

Medical 
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