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Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz na 9. miejscu wśród wszystkich szkół
wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018! Jest się zatem czym pochwalić już na samym starcie.
Teraz będzie się jednak mocno starać, aby nie utracić tych pozycji. Zadanie to może okazać się trudne w nieco zmienionej
rzeczywistości.
Weszła bowiem w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana Konstytucją dla Nauki, która znacząco zmieni
szkolnictwo wyższe. Wspomniał o tym fakcie prof. Arkadiusz Mężyk, rektor uczelni, zapewniając jednak, że uczelnia do zmian jest
dobrze przygotowana.
- Główny cel nowej ustawy, czyli stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr
przyszłości, przyświeca nam od dawna. Reformę szkolnictwa wyższego traktujemy jako szansę dla Politechniki Śląskiej i
zamierzamy ją ze wszech miar wykorzystać – podkreślił.
– Chciałbym, aby nasza uczelnia stała się dla Was miejscem rozwoju we wszelkich sferach życia – intelektualnej, duchowej,
sportowej czy kulturalnej. Cieszę się, że obdarzyliście nas zaufaniem i wybraliście Politechnikę Śląską jako miejsce, w którym
będziecie zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą Wam spełnić marzenia i zyskać zawód, który da Wam satysfakcję i
stabilizację w życiu – mówił prof. Arkadiusz Mężyk, zwracając się tym razem do studentów pierwszego roku.
Tradycyjny wykład inauguracyjny pt. „Od dotacji do instrumentów zwrotnych, czyli jak finansować innowacje” wygłosił prof. Maciej
Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Nie bójcie się myśleć w taki sposób, żeby od razu przeskakiwać te bariery, które przed naszym pokoleniem są ciągle obecne.
Nagroda będzie dla tych, którzy będą się starali wyjść poza paradygmat – przekonywał.
Warto dodać, że wśród wydziałów, które decyzją Ministerstwa Nauki podwyższyły ostatnio swą ocenę parametryczną do „A”, jest
Wydział Górnictwa i Geologii.
Na Politechnice Śląskiej studiować będzie ponad 6500 studentów na 56 kierunkach studiów.

