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Pozycja Politechniki Warszawskiej w Polsce 
 

 
Obecnie, kiedy w Polsce gwałtownie wzrosła liczba osób studiujących oraz absolwentów szkół wyŜszych, 

coraz większą uwagę przywiązuje się do jakości ukończonej uczelni. Przedstawiamy Państwu trzy rankingi 
uczelni z 2002 roku pokazujące miejsce Politechniki Warszawskiej w Polsce (dane zaczerpnięto ze strony 
www.pw.edu.pl).  
� W rankingu 22 uczelni technicznych, opublikowanym 13.05.2002 przez tygodnik „Wprost” Politechnika 
Warszawska zajęła pierwsze miejsce. 
� W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” z 09.04.2002 wśród uczelni technicznych Politechnika 
Warszawska została sklasyfikowana na pierwszym miejscu (100 punktów). Miejsce drugie zajęła Politechnika 
Wrocławska (78,18 pkt.), a trzecie Akademia Górniczo-Hutnicza (77,26 pkt.). Podane ilości punktów wskazują, 
Ŝe wybór naszej Uczelni był jednoznaczny. 
� „Rzeczpospolita” z 09.04.2002 podała równieŜ ranking 75 najlepszych uczelni w Polsce. Politechnika 
Warszawska znalazła się na trzecim miejscu (83,48 pkt.) za Uniwersytetem Warszawskim (100 pkt.) i 
Uniwersytetem Jagiellońskim (87,14 pkt.). Na czwartym miejscu sklasyfikowano Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza (78,87 pkt.). 
� W rankingu uczelni technicznych tygodnika „Newsweek” z 25.03.2002 Politechnika Warszawska zajęła 
pierwsze miejsce (687 pkt.) przed Politechniką Śląską (395 pkt.). 
� To samo pismo prowadząc ranking wszystkich polskich uczelni przyznało PW drugie miejsce za Szkołą 
Główną Handlową. 
� W najnowszym rankingu opublikowanym przez tygodnik „Rzeczpospolita” w nr 86 z 11.04.2003 
Politechnika Warszawska utrzymała trzecie miejsce wśród wszystkich polskich uczelni wyŜszych. Przed naszą 
Uczelnią znalazły się tylko Uniwersytet Jagielloński i Warszawski 
(www.rzeczpospolita.pl/tematy/szkoly/index.html). 
RóŜny układ czołówki polskich uczelni wynika w poszczególnych rankingach w róŜnych kryteriów oceny. 
Wniosek z tych danych moŜe być jednak tylko jeden: pisząc swoje CV moŜemy nazwę ukończonej uczelni 
wyróŜniać pogrubioną czcionką. 
 
 

Walne zgromadzenie członków SAIM PW 
 
W dniu 7 grudnia 2002 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów InŜynierii 

Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W zebraniu wzięło udział 27 osób. Zebrani przyjęli sprawozdania 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu przedstawili plan działania Stowarzyszenia w 2003 roku. 
Gościem zebrania był prof. Eugeniusz Tyrkiel, który decyzją Zarządu z 5 grudnia 2002 otrzymał tytuł 
honorowego członka SAIM PW. Prof. E.Tyrkiel opracowując, wydane dotychczas, 3 tomy pracy poświęconej 
dziejom Wydziału InŜynierii Materiałowej wykonał pracę o ogromnym znaczeniu dla integracji całego 
środowiska osób związanych z Wydziałem. Takie teŜ były wraŜenia osób, które w czasie zebrania po raz 
pierwszy miały okazję zapoznać się z pracą prof. Eugeniusza Tyrkla. 



Piknik Naukowy na Rynku Nowego Miasta 
 

Wydział InŜynierii Materiałowej PW bierze udział w kolejnym, organizowanym corocznie przez Polskie 
Radio Bis, Pikniku Naukowym. W tym roku impreza odbędzie się 14 czerwca (sobota) jak zwykle na Rynku 
Nowego Miasta. Pracownicy Wydziału będą w jednym z namiotów prezentowali materiały będące przedmiotem 
ich badań. MoŜna będzie uzyskać informacje o najnowszych osiągnięciach inŜynierii materiałowej ale równieŜ 
spotkać dawnych znajomych i jeszcze raz zobaczyć przez mikroskop metalograficzny strukturę ferrytyczno 
perlityczną. Doświadczenia z ubiegłych lat wskazują, Ŝe warto odwiedzić te imprezę. Proponuję, aby jak 
najszybciej umawiać się ze znajomymi na 14 czerwca przy namiocie Wydziału InŜynierii Materiałowej. 

 
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej 
 

Od kilku lat na Politechnice Warszawskiej działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki 
Warszawskiej. W skład jego, obecnie trzyosobowego, Zarządu wchodzą Władysław Pawlicki, Krzysztof 
Imiełowski i Kazimierz Mart. Cel działania Stowarzyszenia sformułowany w statucie jako „propagowanie 
osiągnięć Politechniki Warszawskiej i dokonań jej absolwentów, wspieranie wysiłków władz Uczelni na rzecz 
jej rozwoju oraz integracja środowiska i tworzenie więzów koleŜeńskich pomiędzy absolwentami i przyjaciółmi 
PW”, jest zbieŜny celami SAIM PW.  

W zebraniu Zarządu SAIM PW w dniu 14.05.2003 uczestniczył sekretarz Zarządu Stowarzyszenia 
Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej pan Kazimierz Mart. Z przedstawionych przez niego 
informacji wynika, Ŝe nie jesteśmy odosobnieni w naszych próbach integracji środowiska osób związanych z 
Uczelnią. Podobne stowarzyszenia istnieją juŜ na kilku wydziałach PW. W dyskusji wszyscy zwracali uwagę na 
potrzebę koordynacji tych działań poprzez propagowanie najciekawszych inicjatyw stowarzyszeń 
wydziałowych na forum Uczelni czy teŜ dzielenie się doświadczeniami w pracy nad sposobami realizacji celów 
statutowych. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej chętnie widzi w swoich szeregach 
wszystkich absolwentów i obecnie kaŜdy moŜe zostać jego członkiem (deklaracja członkowska znajduje się na 
stronach internetowych PW: http://www.pw.edu.pl/people-pl/osis/oss.html#102). MoŜe ono jednak równieŜ 
pełnić rolę federacji stowarzyszeń wydziałowych. Zarząd SAIM PW podjął uchwałę o przystąpieniu naszego 
Stowarzyszenia do SAiPPW jako członka wspierającego (statut dopuszcza w tym przypadku członkostwo osób 
prawnych). Na dzień 5 czerwca planowane jest Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Absolwentów i 
Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, które wybierze nowe władze i mamy nadzieję zajmie stanowisko w 
sprawie współpracy z innymi stowarzyszeniami. Weźmie w nim udział przedstawiciel SAIMPW. Przedstawi 
tam nasz pogląd dotyczący współpracy pomiędzy stowarzyszeniami absolwentów działającymi na Politechnice 
Warszawskiej. 

O dalszej współpracy z SAiPPW będziemy informować w kolejnych numerach biuletynu. 
 
 

Prezentacja firm działających w dziedzinie inŜynierii materiałowej 
 

Pragniemy przypomnieć, Ŝe oczekujemy na propozycje naszych absolwentów, którzy chcieliby 
przedstawić studentom i pracownikom WIM PW firmy, w których pracują lub opowiedzieć o własnej karierze 
zawodowej. Interesuje nas równieŜ kontakt z firmami zatrudniającymi naszych absolwentów oraz działającymi 
w obszarze inŜynierii materiałowej. Planujemy zorganizowanie takiej prezentacji jesienią bieŜącego roku. 
Notatki o prezentujących się osobach i firmach będą zamieszczone w biuletynie Stowarzyszenia. 

 
 

 
 
 

Adres Stowarzyszenia: Wydział InŜynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa  
Prezes - Mieczysław MaciąŜek 
Sekretarz: Waldemar Kaszuwara, tel. (22) 660-87-17, e-mail: WKASZU@inmat.pw.edu.pl. 
Członek Zarządu: Dariusz Oleszak, tel. (22) 660-84-08, e-mail: daol@ inmat.pw.edu.pl. 


