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W sierpniu 2021 r. opubli-
kowano ranking najlep-
szych  szkół  na  świecie 
– Academic Ranking  of 

World  Universities  (ARWU),  zwany 
„Listą  szanghajską”.  Warszawski  Uni-
wersytet Medyczny uplasował  się w  te-
gorocznym zestawieniu w grupie miejsc 
pozycjonowanych  od  701.  do  800., 
awansując  o  dwie  grupy  w  stosunku 
do  ubiegłego  roku.  Nasza  uczelnia  zo-
stała  także  najlepiej  oceniona  spośród 
polskich  uczelni  medycznych.  „Zajęcie 
przez Warszawski Uniwersytet Medycz-
ny  w  rankingu  szanghajskim  najwyż-
szej  pozycji  spośród  polskich  uczelni 
medycznych,  uplasowanie  się  w  pierw-
szej  czwórce  polskich  uczelni  w  ogóle, 
a  także  awans  o  dwie  grupy w  stosun-
ku do roku 2020 jest potwierdzeniem 
marki  naszej  uczelni.  Z  pewnością 
wpłynie  to  na  zwiększenie  rozpozna-
walności  WUM  na  światowym  rynku 
edukacyjnym. Ogłoszenie wyników ran-
kingu w  czasie  rekrutacji  na  studia  też 
ma  olbrzymie  znaczenie.  Kandydaci 
poszukują  bowiem  najlepszych  uczelni, 
aby  po  ich  ukończeniu mieć  gwarancję 
pracy,  rozwoju  i  satysfakcji  zawodo-
wej”  –  powiedział  rektor  WUM  prof. 
Zbigniew Gaciong,  komentując  pozycję 
Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycz-
nego w tegorocznym rankingu.

Zajęcie pozycji  lidera wśród polskich 
uczelni  medycznych  to  –  według  prof. 
Zbigniewa Gacionga – przede wszystkim 
konsekwencja  innowacyjnych projektów 
badawczych  realizowanych  przez  na-
ukowców WUM.  „Uczelnia  nadal  kon-
sekwentnie, zgodnie z założeniami stra-
tegii  WUM  na  lata  2020–2024,  będzie 

wspierać  swoich  naukowców  i  ich  pro-
jekty.  W  tym  najbardziej  prestiżowym 
rankingu  jest duże grono naszych bada-
czy  zakwalifikowanych  jako  «wysoko-
cytowani». To ich praca i zaangażowanie 
w  największym  stopniu  stanowi  o  roz-
poznawalności  naszego  uniwersytetu 
w świecie. Bezpośredni wpływ na klasy-
fikację w rankingu ma też udział WUM 
w  międzynarodowych  naukowych  kon-
sorcjach  i  sieciach badawczych, np. Eu-
ropean Research Network, a także dalsze 
pogłębianie  współpracy  z  wiodącymi 
zagranicznymi  ośrodkami  badawczymi 
i uniwersytetami, takimi jak na przykład: 
European Research Council, National In-
stitutes of Health, University of Oxford, 
Charité  –  Universitätsmedizin  Berlin” 
–  zauważył  rektor Warszawskiego  Uni-
wersytetu Medycznego.

W  gronie  1000  najlepszych  szkół 
wyższych  znalazło  się  10  polskich 
uczelni. Podobnie  jak w  roku ubiegłym 
najwyżej  oceniono  Uniwersytet  Ja-
gielloński  i  Uniwersytet  Warszawski 
(poz.  401-500).  W  siódmej  setce  obok 
WUM znalazła się Akademia Górniczo-
-Hutnicza  im. St. Staszica w Krakowie. 
Kolejne  miejsca  zajęły  Politechnika 
Gdańska (poz. 801-900), Szkoła Główna 
Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warsza-
wie  (poz.  801-900),  Uniwersytet  Me-
dyczny  im.  Piastów  Śląskich  we  Wro-
cławiu  (poz.  801-900),  Uniwersytet 
im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu 
(poz. 901-1000), Politechnika Warszaw-
ska (poz. 901-1000) i Politechnika Wro-
cławska (poz. 901-1000).

W stosunku do lat ubiegłych nie zmie-
niła  się  czołówka  najlepszych  uczelni 

na  świecie.  W  2021  roku  zestawienie 
otwiera Uniwersytet Harvarda. Na dru-
gim  miejscu  znalazł  się  Uniwersytet 
Stanforda,  a  na  trzecim  brytyjski  Uni-
wersytet Cambridge. W pierwszej dzie-
siątce  jest  8  uczelni  amerykańskich 
i dwie brytyjskie.

Metodologia  rankingu wykorzystuje 
6 obiektywnych wskaźników. Pod uwa-
gę bierze się:  liczbę absolwentów (oraz 
osobno pracowników), którzy otrzymali 
Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, licz-
bę publikacji w czasopismach „Nature” 
lub  „Science”,  liczbę  najlepiej  cytowa-
nych  naukowców  (Highly  Cited  Rese-
archers) oraz publikacji, które znalazły 
się  w    wybranych  indeksach  cytowań 
(Science  Citation  Index  –  Expanded 
oraz  Social  Sciences  Citation  Index). 
W zestawieniu uwzględnia się też wiel-
kość osiągnięć w  stosunku do wielko-
ści uczelni.

Rektorzy 10 polskich uczelni znajdu-
jących się w Academic Ranking of World 
Universities otrzymali od ministra edu-
kacji  i  nauki Przemysława Czarnka  list 
z  gratulacjami,  w  którym  podziękował 
„za dotychczasowe zaangażowanie i wy-
siłek w dążeniu do  jak najlepszych wy-
ników pracy uczelni”. Wśród adresatów 
listu  był  prof.  Zbigniew  Gaciong. „Je-
stem  jednocześnie  przekonany,  że  wy-
różnienie  to  rozbudzi  w  uczelnianych 
społecznościach  akademickich  wciąż 
nieodkryte  pokłady  rezerw  otwierają-
cych  drogę  do  dalszego  doskonalenia, 
a  także  determinacji  we  współzawod-
nictwie  oraz  dążeniu  do  osiągania  am-
bitnych celów” – napisał w gratulacjach 
minister Przemysław Czarnek. ■
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