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Z
bliża się kulminacja obchodów

70-lecia Łodzi Akademickiej.
Główne wydarzenia tego jubile-

uszu rozpoczną się już w najbliższy
czwartek o godz. 9.00 w Bazylice Archi-
katedralnej, mszą świętą w intencji Ło-
dzi Akademickiej. Tego samego dnia
wieczorem w Filharmonii Łódzkiej od-
będziesięuroczystykoncertpt.„Sounds
fromVienna”,inaugurującyobchody70-
-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.

Tanajwiększałódzkauczelniazorga-
nizowałazokazjiswegojubileuszuŚwia-
towyZjazdAbsolwentów.Cispośródpo-
nad 200 tys. absolwentów UŁ, którzy
przybędą na zjazd, będą mogli wziąć
udział w wyjątkowych wydarzeniach.
Jednym z nich będzie Forum: „Uniwer-
sytet wobec wyzwań XXI wieku”, obej-
mujące m.in. sesję plenarną i panele dy-
skusyjne.Forumtoodbędziesię22maja
wgmachuWydziałuPrawaiAdministra-
cji, a kończący je Uniwersytecki Bal Ab-
solwenta–tegosamegodniawieczorem
w budynku Wydziału Zarządzania.

W sobotę, 23 maja uczestnicy zjaz-
du będą spotykać się na swoich wydzia-
łach, biorąc udział m.in. w spotkaniach
integracyjnychiwspomnieniowych,wy-
kładach, dyskusjach, pokazach, projek-
cjachfilmowychimultimedialnych,wy-
stawach i koncertach.

Tego samego dnia od godz. 13.00 UŁ
zaprasza łodzian i swych absolwentów
do Manufaktury na liczne atrakcje,
wtymkoncertogodz.21.00.Wniedzielę
podczasuroczystegoposiedzeniasenatu
UŁ, doktorat honoris causa tej uczelni
otrzyma wybitny pisarz Umberto Eco.
Nagodzinypopołudniowezaplanowano
liczne atrakcje na osiedlu studenckim
„Lumumbowo”.

NaPolitechniceŁódzkiejzjazdyabsol-
wentów zorganizowały poszczególne
wydziały. Ogólnouczelniane obchody
obejmą m.in. zaplanowane na 22
majauroczysteposiedzeniesenatu,pod-
czas którego doktorat honoris causa PŁ
otrzymaprof.AriehWarshel,laureatNa-
grody Nobla z chemii w roku 2013.

Będzieteżrozstrzygnięcie,realizowa-
nego wspólnie z redakcją „DŁ”, plebi-
scytu na najpożyteczniejsze opracowa-
nie naukowe, zatytułowanego „Nauka
sięoPŁaca”,jubileuszowy piknikdlastu-
dentów, pracowników i przyjaciół PŁ,
atakże–zaplanowanana13i14czerwca

w Manufakturze – impreza dla łodzian
pt. „Rozkręcamy cał(k)ą Łódź”.

Kulminacyjnym punktem obchodów
jubileuszu Łodzi Akademickiej będzie
wspólneuroczysteposiedzeniesenatów
łódzkich uczelni, które odbędzie się
w sobotę w Nowym Centrum Łodzi.

Jubileuszobfitującywwydarzenia
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Prof. dr hab. Agata Jarecka,
prorektor ds. nauki i rozwoju

G
łówne kierunki rozwoju uczelni
zostały zapisane wstrategii Aka-
demii pt. „Kreujemy przyszłość.

Uczelnia wnaszych rękach”, którą usta-
nowiliśmy na lata 2013–2021. Uczelnia
artystyczna,takajaknasza,powinnabyć
jednocześnie nowoczesna i mieć ścisły
związekztradycją.Myspełniamytedwa
warunki zarówno w obszarze zaplecza
dydaktycznego, jak i kierunków oraz ja-
kości kształcenia. Z jednej strony mamy
pięknie odrestaurowywany Pałac Po-
znańskiego przy ul. Gdańskiej, z drugiej

– dwa nowoczesne budynki z multime-
diami: Salę Koncertową przy ul.
Żubardzkiej i Regionalny Ośrodek Kul-
tury, Edukacji i Dokumentacji Muzycz-
nej przy al. 1 Maja. Oferujemy studiowa-
nie na znanych i popularnych kierun-
kach, ale wzbogacamy ofertę o nowe
propozycje:choreografięitechnikitańca,
musical, wokalistykę estradową.

Starcie tradycji i nowoczesności
wAkademii, a raczej ich współistnienie,
obrazujetakżejednoczesnewykorzysty-
wanie tradycyjnego instrumentarium
– dysponujemywszystkimidostępnymi
w dzisiejszych czasach instrumentami
muzycznymi – i wprowadzanie nowo-
czesnych mediów. Nadal zajmujemy się
muzyką klasyczną, ale coraz więcej
uwagipoświęcamymuzycejazzowejiro-
zrywkowej.

Prof. dr hab. Elżbieta
Aleksandrowicz,
prorektor ds. dydaktyki

D
la Akademii bardzo ważne jest
utrzymanie dotychczasowego
wysokiego poziomu kształcenia

ze świadomością, że nie wszystko, co
sprawdzałosięwprzeszłości,będziedo-
bre w przyszłości. Zmieniają się potrze-
by kandydatów na studia i rynek pracy.

W roku akademickim 2016/2017
otworzymystacjonarnestudiamuzyko-
terapii.Będziemyrozwijaćnowespecjal-
ności jazzowe, wokalistykę estradową,
musical.Wzwiązkuznowoczesnąinfra-
strukturą i kadrą, którą dysponujemy,
planujemywniedalekiejprzyszłościstu-
dia w zakresie reżyserii dźwięku. Posta-
wimynastudiapodyplomoweispecjali-
stycznekursydającemuzykomnowena-
rzędzia zawodowe – metodyczne,
pedagogiczne, interpretacyjne – które
potembędąmoglisprawdzićwpraktyce
w ramach swojej pracy zawodowej. Bar-
dzo ważne dla Akademii – uczelni łódz-
kiej i jednocześnie europejskiej – są stu-
dia dla cudzoziemców. Na poziomie
licencjackimjużznimiwystartowaliśmy.
Są one oparte o programy w języku an-
gielskim, dostosowane do wymogów
i kryteriów studiów w systemie boloń-
skim,alerównieżtakich,któredawałaby
możliwość studiowania osobom spoza
tego systemu, czyli z Ameryki i Azji.

Prof. dr hab. Beata Zawadzka-
-Kłos, prorektor
ds. studenckich i artystycznych

Z
adaniem uczelni jest stworzenie
optymalnego sposobu weryfika-
cji umiejętności studentów po-

przez ich udział w różnego rodzaju wy-
darzeniach i projektach artystycznych,
takich jak koncerty i spektakle. Z jed-
nej strony chodzi o imprezy, które da-
dzą studentom szansę zaprezentowa-
nia swoich umiejętności, z drugiej
– będą formą promocji i studentów,
i uczelni: w Łodzi, w kraju, za granicą.
Należy myśleć o artystycznej promocji
nowych kierunków i planowaniu ta-
kich przedsięwzięć, które pozwolą je
szerzej prezentować.

Dysponując kilkoma salami koncer-
towymi, mamy możliwość organizo-
wania coraz większej ilości imprez,
jednak chodzi nam nie tyle o ilość, co
o jakość. W nadchodzącym roku aka-
demickim odbędzie się już trzecia
edycja AŻ Festiwalu w Sali Koncerto-
wej przy ul. Żubardzkiej (stąd nazwa
A-Ż, czyli Akademia na Żubardzkiej).
Po raz pierwszy zorganizujemy Mię-
dzynarodowy Festiwal im. Grażyny
Bacewicz z dwoma konkursami mu-
zycznymi: skrzypcowym i kompozy-
torskim, zaplanowaliśmy ogólno-
uczelniany projekt „Orient w mu-
zyce”, a w nim międzynarodową
konferencję naukową i polską pre-
mierę opery „Abu Hassan” Webera.
A wszystko to stanowi tylko wycinek
naszych planów artystycznych.

Akademia kreuje przyszłość
OAkademii
Muzycznej
im.Grażyny iKiejstuta
BacewiczówwŁodzi,
jej teraźniejszości
iplanach
naprzyszłość,mówią
prorektorzyuczelni

REKLAMA 005258949
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P
odczas najbliższej rekrutacji,
w październiku 2015 roku, Uni-
wersytet Łódzki zaoferuje kilka

nowych kierunków. Trzy z nich – inwe-
stycjeinieruchomości,rynekfinansowy
oraz economics and international busi-
ness – propozycje Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego–opisu-
jemy szczegółowo na str. 15.

Klimatologia
Na Wydziale Nauk Geograficznych, zo-
stanie utworzony kierunek climatology
(studia I stopnia ), na którym językiem
wykładowym będzie angielski.

Klimatologia to kierunek adreso-
wany do studentów zainteresowanych
problemami współczesnych zmian kli-
matycznych, ich wpływu na środowi-
sko i gospodarkę, poznaniem działania
światowego systemu klimatycznego,
metodami badań współczesnej klima-
tologii, kierunkami jej rozwoju oraz
praktycznym wykorzystaniem wiedzy
o atmosferze.

Absolwenci kierunku będą mogli
podjąć pracę m.in. w jednostkach pań-
stwowych służb związanych z groma-
dzeniem i analizą danych atmosferycz-
nych, państwowych instytutach ba-
dawczych, przedsiębiorstwach zaj-
mujących się wykorzystaniem natural-
nych źródeł energii (np. słonecznej,
wiatrowej), instytucjach zajmujących
się szeroko rozumianym konsultin-
giem środowiskowym.

Analiza danych
Wydział Matematyki i Informatyki bę-
dzie przyjmować zapisy na analizę da-
nych (studia I stopnia inżynierskie).

Studia na tym kierunku skierowane
są do kandydatów zainteresowanych
zdobyciem wiedzy z zakresu matema-
tyki i informatyki oraz poznaniem na-
rzędzistatystycznychiinformatycznych
niezbędnych w pracy zawodowej zwią-
zanej z przetwarzaniem i analizą da-
nych. Studenci poznają podstawy pro-
gramowania (m.in. C, Python, Java, R,
VBA) oraz podstawowe struktury da-
nychialgorytmyuczeniamaszynowego.

Absolwenci kierunku I stopnia są
przygotowani do podjęcia pracy we
wszelkiego rodzaju instytucjach finan-
sowych, instytucjach administracji pub-
licznej i państwowej, naukowo-badaw-
czych, średnich idużych zakładach pro-
dukcyjnych, firmach z branży IT, atakże
ośrodkach badania opinii publicznej.

Informacja w środowisku
cyfrowym
Wydział Filologiczny zaoferuje
od przyszłego roku akademickiego stu-
dia na kierunku informacja w środowi-
sku cyfrowym (studia I stopnia). Studia
będą kształciły specjalistów w zakresie
publikowania sieciowego, obsługi in-
stytucji i firm z sektora informacyjnego
prowadzących działalność wirtualną,
a także pracowników kompetentnych
w zakresie tworzenia baz danych i za-
rządzania treścią elektroniczną.

Studenci będą mogli w trakcie nauki
wybrać jedną z dwóch specjalizacji:
wirtualne instytucje książki (podstawy
bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa
i repozytoria, promocja i marketing
na rynku książki) lub zarządzanie in-
formacją (ekonomika informacji, za-
rządzanie informacją w mediach,
infobrokering, audyt informacyjny).

Geoinformacja
Odpaździernikabr.studencibędąmogli
także podjąć naukę na kierunku
geoinformacja(studiaIIstopnia)prowa-
dzonym przez dwa wydziały: Matema-
tykiiInformatykiorazNaukGeograficz-
nych.Jestondedykowanywszystkimab-
solwentom studiów licencjackich,
zainteresowanymzaawansowanymwy-
korzystaniemSystemówInformacjiGe-
ograficznej (GIS) w dalszej pracy zawo-
dowej – zarówno w firmach, jak i urzę-
dach lub instytucjach edukacyjnych.

Absolwenci tego kierunku będą
przygotowani do pracy: w przedsię-
biorstwach geoinformatycznych, ad-
ministracji rządowej i samorządzie te-
rytorialnym w zakresie zarządzania
przestrzenią, w ochronie środowiska,
leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym,
wojsku, geodezji, biurach planowania
przestrzennego.

Lingwistyka dla biznesu (LDB)
W Instytucie Anglistyki powstał kieru-
nek lingwistyka dla biznesu (I stopnia).
Studia na kierunku LDB pozwalają
na uzyskanie kompetencji językowej
z dwóch języków obcych na poziomie
powyżej B2 – zgodnie z normami Euro-
pejskiegoSystemuOpisuKształceniaJę-
zykowego (ESOKJ), w tym również od-
mian specjalistycznych tych języków.

Absolwenci będą mogli podejmować
zatrudnienie na stanowisku pracow-

nika administracyjnego i biurowego
w następujących działach firm: perso-
nalnym, logistycznym, obsługi klienta,
organizacji i zrządzania w firmach
o charakterze międzynarodowym,
zróżnicowanych kulturowo.

Prawo medyczne
Na Wydziale Prawa i Administracji zo-
stał utworzony kierunek prawo me-
dyczne (studia 2-letnie II stopnia).

Studia będą kształciły kadry specja-
listów dysponujących wiedzą w zakre-
sie prawnych aspektów udzielania
świadczeń zdrowotnych i funkcjonują-
cych w tym obszarze wymogów, które
kształtują zarówno działania organów
władz publicznych, jak i partnerów ja-
kimi są podmioty lecznicze, a także
unormowań prawnych i etycznych wy-
znaczających prawa i obowiązki pra-
cowników medycznych, prawa pacjen-
tów oraz przepisów regulujących ustrój
podmiotów leczniczych, zasady ich
działania i odpowiedzialności cywilnej,
karnej a także zawodowej pracowników
medycznych.

Absolwenci studiów będą mogli
podjąć pracę w organach administracji
publicznej, instytucjach zajmujących
się procesem organizowania, admini-
strowania, nadzorowania i finansowa-
nia udzielania świadczeń zdrowot-
nych, w podmiotach prowadzących
działalność leczniczą.

Religioznawstwo
Na Wydziale Historycznym został z ko-
leiutworzonykierunekreligioznawstwo
(studiaIstopnia).Studencipodejmujący
na nim naukę zdobędą podstawową
wiedzęnatematgłównychsystemówre-
ligijnych, ich historii i różnorodnej tra-
dycji. Poznają ponadto najważniejsze
współczesne nurty i ruchy religijne.

Absolwenci kierunku będą przygo-
towani przede wszystkim do podejmo-
wania dalszych studiów humanistycz-
nych II stopnia oraz zatrudnienia w in-
stytucjach edukacyjno-kulturowych
i w mediach.

Fizyka techniczna
Na zatwierdzenie przez senat UŁ czeka
kierunek fizyka techniczna (I stopnia)
na Wydziale Fizyki i Informatyki Sto-
sowanej. Studia wprowadzają w pod-
stawowe arkana wiedzy o budowie
otaczającego nas świata, materii i pro-
mieniowania. Studia dostarczają so-
lidną podbudowę matematyczną,
a także umiejętności stosowania róż-
norodnych metod komputerowych.
Wprowadzają w zasady pracy labora-
toryjnej i rozwijają umiejętność ana-
lizy oraz badania konkretnych proble-
mów na podstawie wiedzy o prawach
przyrody.

Po pierwszym semestrze studenci
mogąwybraćjednąztrzechspecjalizacji:
a bezpieczeństwo radiacyjne
w medycynie i energetyce jądrowej
– zdobyte umiejętności pozwa-
lają znaleźć zatrudnienie w szpita-
lach, zakładach przemysłowych,
jednostkach dozoru jądrowego
i kontroli jakości, placówkach
naukowych;
a fizyka techniczna – absolwenci tej
specjalności znajdą zatrudnienie
w laboratoriach przemysłowych,
urzędach miar oraz firmach branży
IT, w firmach opracowujących dane
przy użyciu zaawansowanych
technik statystycznych i metod
modelowania komputerowego;
a akustyka i realizacja dźwięku
– przygotowuje do pracy w studiach
dźwiękowych, na koncertach,
w montażowniach.

Nowekierunki naUniwersytecie
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U
niwersytet Łódzki wraz z fir-
mami partnerskimi Accenture
i mBank otwiera na Wydziale

Ekonomiczno-Socjologicznym nowy
kierunek studiów – bankowość i fi-
nanse cyfrowe. Od października br.
studenci będą tam mogli zdobywać
kompetencje informatyczne w powią-
zaniu ze znajomością systemu finan-
sowego. Planowane jest przyję-
cie maksymalnie stu osób.

Utworzenie nowego kierunku zo-
stało podyktowane zgłaszanym przez
pracodawców zapotrzebowaniem.
Relacje z przedsiębiorcami stają się
integralną częścią rozwoju szkół wyż-
szych. Umożliwiają nie tylko określe-
nie oczekiwań pracodawcy, ale rów-
nież przygotowanie absolwentów
atrakcyjnych dla rynku pracy. Coraz
częściej firmy uczestniczą w organi-
zowaniu programów dydaktycznych,
zajęć, warsztatów i staży.

Jak podkreślił w jednym z wywia-
dów rektor uczelni prof. Włodzimierz
Nykiel, praktyka dowodzi, że dzisiaj
osoba, która zna się na finansach
i pracuje w tej sferze, będzie sku-
teczna w swoich działaniach, gdy po-
siądzie na odpowiednim poziomie
jednocześnie wiedzę i umiejętności
informatyczne.

Kierunek bankowość i finanse cy-
frowe współtworzyć będą dwie duże
firmy: mBank S.A. i Accenture Sp.
z o.o. – wiodące podmioty w sektorze
bankowym i konsultingu.

Obie mogą się poszczycić dokona-
niami, jedna na rynku ogólnopolskim,
druga na międzynarodowym. Otóż
mbank udowodnił, że w Łodzi można

rozwinąć serwis bankowy, który bę-
dzie zdobywać nagrody na całym
świecie. Druga z firm – Accenture jest
największym na świecie przedsiębior-
stwem outsourcingowym i konsultin-
gowym w dziedzinie zarządzania i wy-
sokich technologii.

Obie firmy zapewnią również trzy-
miesięczne płatne praktyki po II roku
studiów. Będą one mieć formę staży
wakacyjnych albo zostaną podzielone
na kilka krótszych.

Studia mają charakter praktyczny
i są prowadzone przez osoby z do-
świadczeniem zawodowym kadry
naukowo-dydaktycznej Uniwersy-
tetu Łódzkiego i praktyków biznesu
z firm partnerskich.

Kierunek bankowość i finanse cy-
frowe jest przeznaczony dla osób,
które interesują się zagadnieniami
związanymi z finansami i bankowoś-
cią oraz wykorzystaniem rozwiązań
informatycznych w finansach.

W trakcie studiów będą realizo-
wane między innymi takie przed-
mioty, jak: bankowość, finanse przed-
siębiorstw, rynki i produkty finan-
sowe, rachunkowość, analiza
finansowa, gospodarka cyfrowa,
techniki informatyczne, struktury
danych i algorytmy, warsztaty me-
dialne.

Na IV semestrze studenci będą
wybierać jedną z dwóch specjal-
ności: bankowość 3.0 lub IT w finan-
sach.

Absolwenci znajdą zatrudnie-
nie w wielu obszarach gospodarki,
m.in. w bankach, firmach konsultin-
gowych oraz podmiotach współpra-

cujących z instytucjami finansowymi
i wykorzystujących technologię cy-
frową, zarówno w obszarze obsługi
klienta, jak i w funkcjach zaple-
czowych.

Chętni będą mogli kontynuować
naukę na studiach magisterskich
w kraju i za granicą, gdzie obowiązuje

dwustopniowy system kształcenia
uniwersyteckiego.

Dla absolwenta pierwszego stopnia
bankowości i finansów cyfrowych
otwarte są także studia podyplomowe
i kursy dokształcające na Uniwersyte-
cie Łódzkim oraz innych uczelniach
w Polsce.

Bankowość i finansecyfrowenaUŁ
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Absolwenci bankowości i finansówcyfrowych znajdą zatrudnieniem.in.wbankachoraz zawodachwykorzystujących technikę cyfrową

Specjalizacje na kierunku bankowość i finanse cyfrowe

a Bankowość 3.0 to synonim banko-
wości nowej generacji – współczes-
nego trendu, oznaczającego uwzględ-
nienie nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych (m.in. internetu,
mediów społecznościowych, urzą-
dzeń zdalnego – w tymmobilnego
– dostępu i innych technologii cyfro-
wych) w realizacji strategii banku
opartej na kompleksowym systemie
zarządzania relacjami z klientami.
Specjalność ta umożliwia poznanie
podstaw prawnych bankowości
i współczesnych trendów, strategii
konkurowania w sektorze bankowym,
specyfiki marketingu bankowego
i zarządzania tą instytucją, a także jej
relacjami z klientami. Uwaga poświę-
cona zostanie także zagadnieniom
związanym z zarządzaniem ryzy-
kiem, oceną zdolności kredytowej,
controllingiem bankowym, a także
informatyki bankowej.
Studia w zakresie bankowości 3.0
przygotowują m.in. do zawodów:
pośrednika finansowego, referenta
bankowości, projektanta pakietów
usług finansowych, menedżera pro-
duktu, opiekuna/doradcy klienta,

pracownika obsługi klienta, anality-
ka biznesowego, eksperta funkcjo-
nalnego, asystenta kierownika pro-
jektu.
a IT w finansach oznacza zastoso-
wania technologii informatycznych
w finansach, w szczególności w insty-
tucjach finansowych. Studenci tej
specjalności poznają m.in. podstawy
programowania wizualnego, projekto-
wania systemów informatycznych
i zasad walidacji zamierzeń
informatyzacyjnych, a także systemy
operacyjne, bazy i hurtownie danych
oraz moduły finansowo-księgowe
systemu zarządzania przedsiębior-
stwem. Uwaga zwrócona zostanie
także na bezpieczeństwo informa-
tyczne i zarządzanie ryzykiem infor-
matycznym.
Absolwenci IT w finansach znajdą
zatrudnienie w zawodzie: analityka
systemów informatycznych, konsul-
tanta do spraw systemów
teleinformatycznych, specjalisty
do spraw rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych, specjali-
sty do spraw wdrażania systemów
informatycznych.
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T
o będzie weekend, jakiego w Ło-
dzi jeszcze nie było! Studenci Po-
litechniki Łódzkiej zapraszają ło-

dzian i gości miasta na 13 i 14 czerwca
do Manufaktury. W ramach akcji „Roz-
kręcamy cał(k)ą Łódź” przygotowali
liczne pokazy, warsztaty, wystawy,
gry, koncerty i inne atrakcje dla osób
w każdym wieku. Zarówno w sobotę,
jak i w niedzielę impreza rozpocznie się
o godz. 11.00 i potrwa do późnych go-
dzin wieczornych.

Warsztaty czyli studenci
cał(k)iem nas rozkręcą
Działające na Wydziale Mechanicznym
PŁ Koło Naukowe Robotyków zapropo-
nuje budowanie i programowanie robo-
tów, dzięki zabawie klockami LEGO
Mindstorms. Również studenci roboty-
ki z Wydziału Elektrotechniki, Elektro-
niki, Informatyki i Automatyki (EEIA)
zrzeszeni w Kole Naukowym SKaNer,
zapowiadają budowanie i programowa-
nie robotów, lecz nie z klocków,
a przy użyciu lutownic.

Studenci z zespołu DT4U – Design
Thinking Workspace proponują tenis
wiadrowy czyli warsztaty, podczas któ-
rych będzie można poczuć na własnej
skórze, jak połączyć kreatywne myśle-
nie, tenis, koszykówkę oraz dużą
dawkę dobrej zabawy, a także dwa inne
warsztaty o intrygujących nazwach
„Sięgnij gwiazd” i „Wilhelm Tell”.

„Nie bądź zielony w eko-temacie.
Na pewno Cię zaskoczymy!”– obie-
cuje Studenckie Koło Naukowe
ECOresearch z Kolegium Towaroznaw-
stwa, które udowodni, że nasze co-
dzienne decyzje wpływają na życie lu-
dzi i świata. Z kolei pod okiem studen-
tów z kół naukowych NANO i TROTYL
każdy będzie mógł zrobić własny che-
miczny ogród, zamienić monety mie-
dziane na srebrne i otrzymać zadziwia-
jące niespodzianki, dzięki mieszaniu ze
sobą różnych substancji.

SKN ENERGETYK zapowiada war-
sztaty, których uczestnicy będą musieli
zadać sobie pytanie, czy to jeszcze fi-
zyka, czy już magia. „Dotkniesz, zoba-
czysz i poczujesz nieziemskie oddzia-
ływania magnesu, przewodnictwo
prądu w warzywach i owocach oraz po-
wolne spadanie niemagnetycznych
materiałów” – zapewniają zrzeszeni
w kole studenci z Wydziału EEIA.

Członkowie Koła Naukowego Kol-
laps z Wydziału Biotechnologii i Nauk
o Żywności pokażą, jak samodzielnie
robić ekokosmetyki i zdrowe przeką-
ski, a także nauczą czytać etykiety
na produktach spożywczych, co poz-
woli unikać artykułów szkodliwych dla
zdrowia. Z kolei studenci z SKN FER-
MENT na tym samym wydziale zapra-
szają na czarodziejskie wręcz ekspery-
menty z mlekiem, płynem do mycia na-
czyń, kapustą, octem i innymi
produktami codziennego użytku.

Organizacja studencka PoliŻongler
zaprasza na warsztaty cyrkowe. W pro-
gramie między innymi: nauka biegania

na szczudłach, żonglerki, tańca hula
hop i puszczania ogromnych baniek
mydlanych.

Będzie też okazja do poznania tajni-
ków warsztatu radiowego, dzięki szko-
leniu prowadzonemu przez redakto-
rów Studenckiego Radia „Żak” PŁ oraz
do malowania toreb metodą sitodruku
(SKN Chemików Włókienników)
i do udziału w tworzeniu weekendo-
wego plakatu (studenci z Centrum
Kształcenia Międzynarodowego).

Pokazy kół naukowych
Młodzi chemicy ze Studenckiego Koła
NaukowegoTROTYLudowodnią,żeazot
to nie tylko gaz, który nas otacza, że wo-
da nie tylko gasi ogień, ale też może go
rozpalić,apłomienieniemusząbyćżółte.
Pokażą też wielkie wynalazki starożyt-
nych Chin, które uczyniły milowy krok
wrozwojucywilizacjii jasnąlatarnię,któ-
ra rozświetli nawet najciemniejszą noc.

Studenci z SKN ENERGETYK po-
dzielą się swoimi odkryciami nauko-
wymi i opowiedzą, dlaczego całki tań-
czą w klatce Faradaya. Koło Naukowe
Papierników zaskoczy nas pokazując,
jak uniwersalnym materiałem jest pa-
pier, zaś studenci z SKN NANO zapro-
szą na chemiczne TV-SHOW. W pro-
gramie m. in.: lody z ciekłego azotu, no-
woczesne kremy czyli magiczne
nanocząstki srebra, a także egzotyczna
wycieczka bez ruszania się z domu,
czyli wulkan w Łodzi.

Inni studenci PŁ zademonstrują
skonstruowane przez siebie roboty,
które z powodzeniem startują w krajo-
wych i międzynarodowych zawodach.
Będą wśród nich megaszybkie Lina
follower, Micromouse czyli robot-
mysz, którego celem jest znalezienie
wyjścia z labiryntu oraz roboty SUMO,
które – podobnie jak prawdziwi zawod-
nicy sumo – mają za zadanie wypchnąć
przeciwnika z ringu.

Będzie też piękna Helena, która z hu-
morem opowie o nowinkach z biome-
dycyny i Szymon Klepacz, który zapre-
zentuje opracowaną przez siebie apli-
kację na smartfony, umożliwiającą
poznanie, bez wychodzenia z domu,
łódzkich murali i ich lokalizacji.

Gry komputerowe, pokaz
mody, koncerty i nie tylko
Rotunda w galerii handlowej będzie
miejscem gier i stworzonych przez stu-
dentów z koła Digital Night Studio Wy-
działu Fizyki Technicznej Informatyki
i Matematyki Stosowanej (FTIMS). Wra-
żenia zwirtualnego świata zapewnią gry
na komputery i platformy mobilne,
a także gogle wirtualnej rzeczywistości
Oculus Rift. Przez cały weekend będzie
odbywał się turniej gier z atrakcyjnymi
nagrodami.

Na scenie na rynku Manufaktury
można będzie zobaczyć pokaz mody.
Zostanie zaprezentowanych 7 kolekcji.
Ich autorkami i modelkami są stu-
dentki wzornictwa na Wydziale Tech-
nologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów (TMWT) PŁ. Będzie wśród
nich kolekcja dla odważnych, śmiałych,
ale też ekstrawaganckich kobiet, inspi-
rowana stylem Michaela Jacksona, a
także dla kobiet energicznych, odważ-
nych i aktywnych zawodowo, inspiro-
wana klasycznym strojem męskim.

Studenci Wydziału Inżynierii Proce-
sowej i Ochrony Środowiska, we współ-
pracy z łódzkim MPK, przeprowadzą
na rynku Manufaktury happening,
którego celem będzie sugestywne zo-
brazowanie korzyści płynących z prze-
mieszczania się po mieście zbiorowym
transportem.

W rotundzie galerii handlowej odbę-
dzie się wystawa, zatytułowana Poli-
gon3, podczas której zostaną zaprezen-
towane trzyminutowe formy anima-
cyjne wykonane przez studentów

informatyki Wydziału FTIMS, studiu-
jących na specjalności grafika kompu-
terowa i multimedia. Z kolei na rynku
Manufaktury będzie można obejrzeć
wystawę plakatów i fotografii form
przestrzennych zaprojektowanych
przez studentów wzornictwa na Wy-
dziale TMWT. Niewątpliwą atrakcją
będą też koncerty na scenie.

Zespół Samokhin Band zaprezentuje
muzykę łączącą takie nurty, jak swing,
latino i rock’n’rollową ekspresję. Mó-
wią o sobie, że są „bandą” muzycznych
„pożeraczy” szaleńczej energii na sce-
nie, która przy okazji potrafi nieźle
grać. Odbędzie się też koncert zespołu
Hodhill, utworzonego przez absolwen-
tów Politechniki Łódzkiej, którzy
uwielbiają mocne gitarowe brzmienie,
charakterystyczne dla hard rocka. Jed-
nak ich muzyka zawiera też elementy
innych gatunków, takie jak delikatna
elektronika, bałałajka, czy skrzypce.

Koncertować będzie także istniejąca
od 2005 r. Orkiestra Akademicka Poli-
techniki Łódzkiej pod dyrekcją prof.
Ryszarda Osmolińskiego, która zagra
zarówno utwory klasyczne, jak i ro-
zrywkowe. Ponadto wystąpi, prezentu-
jący wysoki poziom artystyczny, wielo-
krotnie nagradzany na przeglądach
krajowych i zagranicznych, Akademi-
cki Chór Politechniki Łódzkiej, pod dy-
rekcją Jerzego Rachubińskiego.

Urodzinowy weekend PŁ w Manu-
fakturze ma też swą identyfikację wi-
zualną, zrealizowaną przez studentki
wzornictwa z SKN Designer na Wy-
dziale TMWT. W trakcie tego wee-
kendu studenci PŁ w okolicznościo-
wych koszulkach i kaskach, będą roz-
dawać baloniki, specjalnie przygoto-
wane gadżety oraz program z godzi-
nami poszczególnych imprez.

Szczegółowy program i opis atrak-
cji urodzinowego weekendu PŁ:
www.calka.p.lodz.pl.

Studenci PŁ rozkręcą cał(k)ą Łódź

RedaktorzyStudenckiegoRadia„Żak” podzieląsięswymidoświadczeniamipodczasWeekenduPŁwManufakturze
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P
olitechnika Łódzka jest czwartą
uczelnią w Polsce najczęściej wy-
bieraną przez kandydatów. Za-

chęca ich wysoki poziom kształcenia,
duża szansa na praktyki za granicą
(pod względem liczby studentów wy-
jeżdżających na praktyki zagraniczne,
PŁ zajmuje 1. miejsce wśród polskich
uczelni technicznych) i atrakcyjna
oferta edukacyjna, systematycz-
nie wzbogacana o nowe kierunki stu-
diów. W nadchodzącym roku akade-
mickim będą to inżynieria kosmiczna,
systemy inteligentnego i energoosz-
czędnego budownictwa oraz (po za-
twierdzeniu przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego) inżynieria za-
rządzania na studiach inżynierskich,
a także 6 interdyscyplinarnych kierun-
ków na studiach drugiego stopnia.

Inżynieria kosmiczna
Rekrutacja na ten kierunek będzie od-
bywać się na Wydziale Mechanicznym,
ale zajęcia będą prowadzone we współ-
pracy z wydziałami: Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i Automatyki
(EEIA), Chemicznym, Technologii Ma-
teriałowych i Wzornictwa Tekstyliów
(TMWT) oraz Fizyki Technicznej, In-
formatyki i Matematyki Stosowanej
(FTIMS), a także z Centrum Badań Kos-
micznych PAN w Warszawie. Współ-
praca z CBK obejmuje prowadzenie nie-
których zajęć przez pracowników Cen-
trum oraz możliwość odbywania
praktyk studenckich w tej instytucji.

Studenci inżynierii kosmicznej będą
mieli zajęcia z przedmiotów podstawo-
wych (matematyka, fizyka, chemia),
a także z inżynierii materiałowej, me-
chaniki i budowy maszyn, informatyki,
automatyki oraz robotyki i sterowania.

Absolwenci mogą być zatrudniani
m. in. w przedsiębiorstwach oraz jed-
nostkach naukowych i konsultingo-
wych związanych z sektorem kosmicz-
nym. Zdobyte kwalifikacje umożliwią
im także pracę w innych gałęziach
przemysłu, gdzie stosowane są nowo-
czesne technologie.

Systemy inteligentnego
i energooszczędnego
budownictwa
Wprowadzenie inteligentnych syste-
mów zarządzania budynkami ma słu-
żyć sprostaniu coraz to wyższym wy-
maganiom klientów, a także nowym
kryteriom ustawowym dotyczącym
energetycznej efektywności budynków.
Dlatego w ostatnich latach szybko wzra-
sta zapotrzebowanie na specjalistów
z tego zakresu. Skuteczne wykonywa-
nie zadań z zakresu projektowania, pro-
gramowania oraz integracji systemów
zarządzania w inteligentnych i energo-
oszczędnych budynkach wymaga kom-
petencji, jakie uzyskają absolwenci tego
nowego kierunku studiów. Będzie on
realizowany przez trzy wydziały PŁ:
EEIA, Budownictwa, Architektury i In-
żynierii Środowiska oraz Inżynierii Pro-
cesowej i Ochrony Środowiska.

Inżynieria zarządzania
W roku 2015/2016 PŁ planuje urucho-
mienie na tym kierunku inżynierskich
studiów I stopnia o profilu praktycz-
nym. Program studiów, które będą rea-
lizowane na Wydziale Organizacji i Za-
rządzania PŁ, łączy wiedzę z obszaru
nauk społecznych (zarządzanie, eko-
nomia, finanse uzupełnione przez psy-
chologię biznesu, socjologia, prawo)
i z obszaru nauk technicznych (mecha-
nika, materiałoznawstwo, inżynieria
środowiskowa, a także grafika inży-
nierska, technologie informacyjne oraz
elementy elektroniki, elektrotechniki
i automatyki). Absolwenci uzyskają
kompetencje wymagane dla skutecz-
nego wykonywania zadań menedżer-
skich oraz prac związanych z projekto-
waniem, modyfikacją, wdrażaniem i u-
trzymywaniem efektywnych kosztowo
rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Program studiów uwzględnia po-
trzebyposzczególnychsektorówgospo-
darki ,wtymspecyfikęzarządzaniama-
łym przedsiębiorstwem, zarządzania
korporacyjnego oraz sferą sektora pub-
licznego. Poprzez zaangażowanie spe-
cjalistów zewnętrznych, bliską współ-
pracę z przemysłem, 15-tygodniowe
praktyki zawodowe oraz poszerzone
nauczanie języków obcych, absolwenci
uzyskają kompetencje praktyczne,
szczególnie pożądane na rynku pracy.

Nowe studia II stopnia
a Unikatowy w Polsce kierunek
„technologia kosmetyków” obejmuje
zdobycie wiedzy z zakresu nauk tech-
nicznych, chemicznych, biologicznych
i ekonomicznych oraz opanowanie
umiejętności praktycznych niezbęd-
nych przy produkcji kosmetyków. Pro-
gram studiów przewiduje wiele zajęć
laboratoryjnych i projektowych oraz 3-
-miesięczną praktykę zawodową połą-
czoną z późniejszym wykonaniem
pracy dyplomowej w firmie kosme-
tycznej. Studia będą prowadzone
w dwóch trybach: 4-semestralnym dla
absolwentów studiów licencjackich

i 3-semestralnym dla absolwentów
studiów inżynierskich.
a Od zimowego semestru roku aka-
demickiego 2015/2016 będą dostępne
na PŁ trzysemestralne studia II stop-
nia na kierunku „inżynieria biome-
dyczna”, dotychczas prowadzonym tu
wyłącznie na studiach I stopnia.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje
pozwalające na efektywne wykorzy-
stywanie materiałów oraz obsługę
urządzeń i systemów stosowanych
w diagnostyce, terapii i rehabilitacji
medycznej. Będą przygotowani
do wykonywania prac inżynierskich
i badawczo-rozwojowych w interdy-
scyplinarnych zespołach krajowych
i międzynarodowych.
a Nowy kierunek studiów magister-
skich „techniki dentystyczne” jest pro-
wadzony przez Oddział Stomatolo-
giczny Wydziału Lekarskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi i Wydział
Mechaniczny oraz Wydział Chemicz-
ny PŁ. Rekrutację kandydatów na stu-
dia prowadzi UM. Absolwenci będą
przygotowani m. in. do wykonywania
takich usług z zakresu technik denty-
stycznych, jak: protezy stałe, ruchome
oraz nietypowe, aparaty ortodontycz-
ne, naprawa uzupełnień protetycz-
nych i aparatów ortodontycznych.
a Wydział Chemiczny PŁ po raz
pierwszy poprowadzi w nowym roku
akademickim studia magisterskie
na kierunku „chemia budowlana”.
Będzie to kontynuacja unikatowych
studiów I stopnia na tym kierunku,
prowadzonych wspólnie z AGH i Poli-
techniką Gdańską.
a Zupełnie nowym kierunkiem stu-
diów na tym wydziale, wyłącznie
na poziomie studiów II stopnia, będzie
„chemia i inżynieria materiałów spe-
cjalnego przeznaczenia”, łącząca che-
mię, technologię chemiczną i inżynie-
rię materiałową. Studia te są odpowie-
dzią na zapotrzebowanie pracodaw-
ców czekających na specjalistów
z zakresu projektowania, wytwarza-
nia, badania i wdrażania technologii

i nowoczesnych materiałów inżynier-
skich. Studia potrwają 4 semestry
i będą realizowane wspólnie z Uniwer-
sytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i WAT. Studenci rekruto-
wani w Łodzi odbędą pierwszy se-
mestr studiów w Łodzi, drugi – w War-
szawie, trzeci – w Poznaniu i czwarty
– ponownie w Łodzi.
a Kierunek „gospodarka przestrzen-
na”, prowadzony dotychczas w PŁ
na poziomie 8-semestralnych stu-
diów inżynierskich, zostanie w tym
roku uzupełniony o 3-semestralne
studia II stopnia dające tytuł magistra
inżyniera. Absolwenci będą dyspono-
wali pogłębioną wiedzą z zakresu
kształtowania przestrzennej organi-
zacji rozwoju społeczno-gospodar-
czego w wymiarze technicznym,
przyrodniczym i ekonomicznym.
Będą przygotowani do pracy
m.in. w biurach planowania prze-
strzennego i pracowniach urbani-
stycznych, organach administracji
rządowej i samorządowej; mogą też
być doradcami w zakresie gospodarki
gruntami i nieruchomościami lub
programów rewitalizacji.

Nowoczesne kształcenie
Politechnika Łódzka należy do przodu-
jących uczelni w Polsce pod względem
stosowania innowacyjnych metod
kształcenia, w dużym stopniu opartych
na bazie problemu (Problem Based
Learning). Wodróżnieniuodklasycznej
formywykładu, wmetodachproblemo-
wych student, w aktywny sposób, sam
poszukuje wiedzy, anastępnie, przy po-
mocy nauczyciela-mentora, uczy się
wykorzystywać tę wiedzę do rozwiązy-
wania problemów inżynierskich.

Szczególną formą kształcenia, opar-
tego na problemie, bardzo intensywnie
rozwijaną w PŁ, jest Design Thinking
– coraz powszechniej stosowana na
świecie, zarówno w nauce, jak i bizne-
sie, metoda kreatywnego rozwiązywa-
niaproblemówinżynierskichwinterdy-
scyplinarnych zespołach, często po-
przez fuzję nawet odległych idei.
W Fabryce Inżynierów XXI wieku – no-
wymgmachuWydziałuMechanicznego
powstała specjalna przestrzeń, idealna
do stosowania tej metody. Jest to DT4U
–DesignThinkingWorkspace–pracow-
nia kreatywnego rozwiązywania zagad-
nień problemowych na Politechnice
Łódzkiej. Studenci PŁ, jako pierwsi
wkraju, zajęcia prowadzone metodą DT
mają w programie studiów.

Od dwóch lat najwybitniejsi stu-
denci PŁ, od początku swej obecności
na uczelni, są włączeni do udziału
w projektach badawczych w ramach
Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studio-
wania (KISS). Każdy taki student zo-
staje oddany pod opiekę młodego, ale
już doświadczonego pracownika nau-
kowego. Opiekun ten dba o jak najpeł-
niejsze wykorzystanie potencjału inte-
lektualnego studenta i jego szybki roz-
wój naukowy.

Firmychcą takichabsolwentów

WpracowniDT4Upanująidealnewarunkidozespołowejpracytwórczej
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Panie Rektorze, jubileusz Łodzi aka-
demickiej skłania do refleksji. Proszę
powiedzieć, czym dziś jest dla Pana
Uniwersytet Medyczny.
Jest czymś wyjątkowym i cennym.
To nie tylko miejsce pracy, to tradycja
i historia, która spaja kolejne pokolenia.
To tu kształtują się postawy młodych lu-
dzi, ale i ścierają poglądy. To tu ma obo-
wiązywać wolność myśli i słowa.
To szmat czasu, bo ponad 70 lat odkąd
powstały wydziały medyczne
w naszym mieście. Aż po 1 października
2002 r., kiedy z połączenia dwóch łódz-
kich uczelni: Akademii Medycznej oraz
Wojskowej Akademii Medycznej pow-
stał nasz Uniwersytet.
Praca naukowa, nauczanie i wychowy-
wanie młodzieży, a także budowanie
uczelni, jako instytucji nowoczesnej
pod każdym względem – wymagają
współpracy setek ludzi. Myśląc
o uczelni, myślę przede wszystkim
o tym, jak wielkim zbiorowym trudem
jest nasza praca, jak wielu ludzi musi za-
angażować swoje siły, talent i serce dla
stworzenia takiego dzieła. A dzisiejszy
kształt naszego Uniwersytetu jest dowo-
dem nie tylko na to, że jest to możliwe,
ale przede wszystkim na to, jak wspania-
łe mogą być efekty takiego działania.
Jako kontynuator tradycji obu uczelni,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi ujedno-
licił oraz konsekwentnie rozbudowywał
wspólne zadania dydaktyczne, naukowe
i kliniczne, by dziś stać się jedną z naj-
większych uczelni medycznych w Pol-
sce. Dla mnie uczelnia jest dziedzictwem
przeszłości, które pielęgnujemy i cele-
brujemy, ale idąc do przodu ku temu, co
nowe i lepsze.

Jak widzi Pan przyszłość uczelni?
Perspektywy finansowe lat 2015–2020
są wbrew ogólnym wrażeniom nie naj-
lepsze. Łódzkie uczelnie, w tym Uni-
wersytet Medyczny, są w dalszym ciągu
bardzo poważnie niedoinwestowane
w zakresie infrastruktury. Chodzi o ja-
kość zaplecza szpitali akademickich,
a także bazy naukowej. Tymczasem
niepotrzebnie w poważnym stopniu
ograniczono wydatki na te cele poprzez
restrykcje prawne. Próbujemy przeko-
nać decydentów polityki naukowej
i zdrowotnej, że procesy inwestycyjne
muszą być kompleksowe, a nowoczes-
ne sprzęty naukowe i diagnostyczne nie
będą pracowały należycie w niedosto-
sowanych ruderach. Niewątpliwie
szansą są programy międzynarodowe,
ale nie obejmują one przecież wydat-
ków na infrastrukturę. Obiecująco wy-
gląda tu i ówdzie partnerstwo
publiczno-prywatne, choć możliwości
wdrożeń w praktyce są znacznie mniej-
sze niż wydaje się to władzom central-
nym.

Jak ocenia Pan jakość kształcenia
w Uniwersytecie Medycznym w Ło-
dzi?
Jakość kształcenia w Uniwersytecie Me-
dycznym w Łodzi oceniam bardzo wy-
soko. System edukacji jest przez nas
ulepszany i unowocześniany z każdym
dniem, a uczelnia jest rozpoznawana
i doceniana w Europie. Nasi absolwenci
znajdują pracę bez najmniejszych kło-
potów. Liczba lekarzy na 10 tysięcy
mieszkańców jest o 10 proc. niższa niż
wynosi średnia europejska i o 1/3 niższa
niż wynosi zapotrzebowanie. Zgodnie
ze standardami Światowej Organizacji
Zdrowia powinno być 33 lekarzy na 10
tys. mieszkańców. Tymczasem w Polsce
mamy 23 lekarzy. Wszyscy obserwuje-
my, że społeczność lekarska się starze-
je, a jeszcze bardziej społeczność pie-
lęgniarska. Zwłaszcza pielęgniarki
kształcimy w liczbie niedostatecznej.
Wszystkie zawody medyczne są atrak-
cyjne, gdyż dają ogromną szansę za-
trudnienia. Jest to zawód, który przy-
nosi ogromną satysfakcję i samoreali-
zację.

A niż demograficzny? Czy Uczelnia
jakoś szczególnie przygotowuje się
na jego konsekwencje?
Liczba chętnych do podjęcia studiów ty-
powo medycznych cały czas wzrasta.
Prawdopodobnie do roku 2030 takie
tendencje się utrzymają. Poważną grupę
studentów wydziałów lekarskich stano-
wią przyszli oficerowie Wojska Polskiego
i NATO. Niż demograficzny dotyka jedy-
nie niektóre kierunki. I tak na przykład
ewidentnie zmniejsza się zapotrzebowa-
nie na socjologów czy kosmetologów.
Uczelnia reaguje i elastycznie ogranicza
liczbę kierunków studiów, a z niektó-
rych wręcz rezygnuje.

Proszę wymienić główne atuty Uni-
wersytetu Medycznego.
Z pewnością nowoczesność. Przede
wszystkim elastyczność zarządzania
procesowego oraz wysoki stopień umię-
dzynarodowienia. Mamy liczne kontak-
ty międzynarodowe, które owocują zu-
nifikowaniem programów naukowych
i dydaktycznych. Program dydaktyczny
polskich uczelni medycznych nie różni

się od programów nauczania w krajach
rozwiniętych, w najlepszych uniwersy-
tetach europejskich. Dysponujemy do-
brym zapleczem socjalnym. Jesteśmy
w Łodzi w stanie zaoferować akademiki
na poziomie hoteli trzygwiazdkowych.
Nasi absolwenci doskonale zdają egza-
miny lekarskie za granicą, w tym w Sta-
nach Zjednoczonych. Staliśmy się gro-
nem konkurencyjnym na rynku nauko-
wo-dydaktycznym Europy. Stało się to
możliwe przede wszystkim dlatego, że
od kilku lat uczelnia funkcjonuje jako
przedsiębiorstwo naukowo-dydaktycz-
ne. W ramach realizowanych działań
tworzone są nowe miejsca pracy,
w tym w szczególności dla doktorantów
i młodych naukowców. Dzięki realizowa-
nym projektom poprawia się również in-
frastruktura dydaktyczna i badawcza
uczelni.
W latach 2010–2011 Uniwersytet Me-
dyczny znalazł się w czołówce uczelni
medycznych, pod względem wartości
i ilości prowadzonych inwestycji.
W ostatnim roku w ramach projektów
unijnych wyposażono kilkadziesiąt la-
boratoriów, a uczelnia wzbogaciła się
o nowoczesną aparaturę. Projekty ba-
dawczo-rozwojowe są silnym impulsem
do podejmowania współpracy z gospo-
darką i zwiększaniem aplikacyjnego
charakteru badań naukowych na rzecz
biznesu.
Dodam jeszcze, że projekty realizowane
są w krajowych i międzynarodowych
konsorcjach badawczych, z innymi
uczelniami, instytutami badawczymi,
instytutami PAN oraz przedsiębiorstwa-
mi.
Kilka lat temu powołaliśmy Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii oraz nie-
formalną grupę biznesu, co z pewnością
zaowocowało trzykrotnym wzrostem
liczby patentów w ostatnim roku, pow-
staniem spółek typu spin-off oraz kon-
sorcjów z innymi podmiotami
o charakterze komercyjnym. Nowoczes-
ność to nie tylko nowe uwarunkowania
ekonomiczne, zmieniające strefę
zarządczą pod kątem przedsiębiorstwa
naukowo-dydaktycznego, ale odpo-
wiedź innych uczelni na potrzeby spo-
łeczne. Wydaje się, że Uniwersytet Me-
dyczny w Łodzi znalazł odpowiednią
formę działalności, nie gubiąc przy tym
sztandarowych założeń swej misji. Wew-
nętrzne struktury uczelni stały się bar-
dziej demokratyczne, gdyż zasadniczy
wpływ na ich funkcjonowanie mają nie
tylko nauczyciele akademiccy, ale także
studenci. Oczywiście każdy system de-
mokratyczny ma także swoje słabości,
które utrudniają nieco zarządzanie.
Wpływ umiędzynarodowienia szkolni-
ctwa jest ogromny, chodzi przede
wszystkim o dostosowanie programów
nauczania do międzynarodowych, po-
przez system grantów europejskich,
preferencje dla dużych, społecznie
ważnych badań naukowych oraz po-
przez edukowanie studentów z różnych
krajów w polskich uczelniach publicz-
nych.

Nowoczesnauczelniamedyczna
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Rozmowazprof. dr. hab.
n.med.PawłemGórskim,
rektoremUniwersytetu
Medycznego
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Czy Pana zdaniem pedagogika to kie-
runek przyszłości?
Pedagogika to wyjątkowy kierunek, któ-
ry daje podstawy wiedzy zarówno z za-
kresu nauk społecznych, humanistycz-
nych, jak i nauk prawnych. Wiedza peda-
gogiczna jest doskonałym filarem
pod wszelkiego rodzaju działania, za-
równo na gruncie zawodowym, jak i pry-
watnym. Wieloaspektowe podejście pe-
dagogiki do kwestii rozwoju człowieka
w ciągu całego jego życia sprawia, że pe-
dagog to doskonały wychowawca i opie-
kun osób w każdym wieku.

Zawód pedagoga ma wiele twarzy, co
czyni go konkurencyjnym na rynku
pracy.
To prawda. Wbrew temu, co sądzi wielu
Polaków, pedagog to nie tylko nauczy-
ciel. Możemy go spotkać nie tylko
w szkole, ale także w zakładzie popraw-
czym, karnym i w domu spokojnej sta-
rości. Pedagog zajmuje się prewencją
kryminalną, profilaktyką zagrożeń spo-

łecznych czy terapią środowiskową.
Do jego zadań należą także wszelkiego
rodzaju działania resocjalizacyjne w śro-
dowisku otwartym. W związku z dosko-
nale rozwiniętymi umiejętnościami spo-
łecznymi, pedagog to także świetny tre-
ner, szkoleniowiec oraz bardzo dobry
koordynator wszelkiego rodzaju działań
i aktywności związanych z edukacją. Ale
również doskonały menedżer projektów
społeczno-kulturalnych.

Jakąprzyszłośćmałódzkapedagogi-
ka? Upadawieleuczelniotymprofilu.
LikwidacjauczelniwcałejPolsceniema
nicwspólnegozprowadzonymtamkie-
runkiemstudiów.Jestonaspowodowana
przedewszystkimniżemdemograficz-
nymlubpoprostuzłymzarządzaniem.
Pedagogikatoniezwykleprężnierozwija-
jącysiękierunekstudiów.Każdegoroku
możnazauważyćnowespecjalnościwob-
szarzetejdyscyplinynaukowej,będące
odpowiedziąnapotrzebyrynkupracy.

Jak by Pan podsumował konferencję
„Przyszłość edukacji – edukacja
przyszłości”?
Konkludując rozważania podjęte pod-
czas konferencji można stwierdzić, że
istotą edukacji powinna być przede
wszystkim wiedza i otwartość na zmiany.

Zamykanie się w szablonach nie prowa-
dzi do niczego dobrego, wręcz przeciwnie
– rodzi jedynie stereotypy, które blokują
rozwój człowieka, a tym samym całego
społeczeństwa. Postrzeganie pedagogiki,
istotą której jest między innymi edukacja,
jako dyscypliny naukowej dającej możli-
wości wielorakiego rozwoju, stanowi
klucz do sukcesu każdego człowieka.

Jak Pan widzi rozwój kierunku peda-
gogika w WSBiNoZ?
Byćmożejestemniepoprawnymoptymi-
stą,aleuważam,żepedagogikajakokieru-
nekstudiówwWSBiNoZ,zarównopierw-
szego, jakidrugiegostopnia,mabardzo
dużemożliwościrozwoju.Wtrosceona-
szychstudentówcałyczasanalizujemy
potrzebyrynkupracyiproponujemyuni-
katowespecjalności.Odpaździernikabr.
będąto:terapeutaśrodowiskowynastu-
diachIstopniaorazkoordynatords.szko-
leńirozwojukadrw ramachstudiówII
stopnia.Studencikierunkupedagogika
wWSBiNoZwŁodzimogąrównieżliczyć
nawsparciekadrynaukowo-dydaktycz-
nejwzakresierozwojuswoichzaintereso-
wańnaukowych,m.in.wramachKoła
NaukowegoMłodychPedagogów.

Co wyróżnia kierunek pedagogika
w WSBiNoZ?

Na pedagogice w WSBiNoZ wiedzę prze-
kazują eksperci w danej dziedzinie nau-
kowej, bardzo często praktycy. Zbyt sze-
roki wachlarz specjalności w wielu
uczelniach sprawia, że jakość przeradza
się w ilość, a kalkulacyjność działań staje
się priorytetem. My stawiamy na jakość
kształcenia, indywidualne podejście
do każdego studenta oraz różnorodność
metod i form kształcenia. Zajęcia odby-
wają się w niewielkich grupach.

Jak wyglądają zajęcia na kierunku pe-
dagogika?
Proponujemy naszym studentom różno-
rodne formy zajęć. Szczególny nacisk kła-
dziemy na rozwój umiejętności praktycz-
nych. Studenci uczestniczą zarówno
w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach,
zajęciach projektowych, jak i terenowych.

A gdzie studenci zdobywają doświad-
czenie?
Przede wszystkich na wspomnianych
wyżej zajęciach terenowych i praktykach
zawodowych. Współpracujemy z wielo-
ma instytucjami i organizacjami, spośród
których student może wybrać placówkę,
w której chce praktykować, a tym samym
zdobyć doświadczenie zawodowe, zgod-
ne z kierunkiem jego zainteresowań
w obszarze pedagogiki.

Pedagogniejednomaimię
Rozmowazdr.Wojciechem
Welskopem,prodziekanem
kierunkupedagogikaWyższej
SzkołyBiznesu iNauk
oZdrowiuwŁodzi
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W
ydział Ekonomiczno-Socjolo-
gicznyUniwersytetuŁódzkiego
(Ek-Soc) uruchamia w paź-

dziernikubr.czterynowekierunki:ban-
kowość i finanse cyfrowe, rynek finan-
sowy, inwestycje i nieruchomości oraz
economics and international business.
Wszystkie są odpowiedzią na zapotrze-
bowanie rynku pracy i były tworzone
woparciuoanalizęaktualnychtrendów
oraz wymagań pracodawców. Kierunek
bankowość i finanse cyfrowe powstał
we współpracy z firmami partnerskimi
Accenture i mBank. Studenci będą tam
zdobywali kompetencje informatyczne
w powiązaniu ze znajomością systemu
finansowego.Absolwenciznajdązatrud-
nieniewbankach,firmachkonsultingo-
wych oraz podmiotach współpracują-
cych z instytucjami finansowymi.

Na kierunku rynek finansowy stu-
denciotrzymajągruntownąwiedzęzza-
kresu ekonomicznych, finansowych
orazprawnychuwarunkowańdecyzjiin-
westycyjnych na rynkach finansowych.
Nabytekwalifikacjeumożliwiąimstara-
niesięouzyskaniecertyfikatówzwiąza-
nych z rynkiem finansowym, m.in. do-
radcyinwestycyjnego,atakżeprzygotują
dopracyw instytucjachrynkukapitało-
wego, finansowych, konsultingowych,
bankach, instytucjach, międzynarodo-

wych firmach doradczych, instytucjach
iagencjachUE,biurachmaklerskichczy
funduszach inwestycyjnych.

Na kierunku inwestycje i nierucho-
mości studenci będą pogłębiali wiedzę
zzakresuprocesuinwestowanianaryn-
kach nieruchomości, procesów dewe-
loperskich, współczesnych koncepcji
wyceny, doradztwa, a także rozwoju
mieszkalnictwa w Polsce i na świecie.
Proponowany program kształcenia jest
unikatowy – wykorzystuje wzór kształ-
ceniastosowany wwysokorozwiniętych
krajach zachodnich.

Nauka na kierunku economics and
international business dostarczy sze-
rokiejwiedzyzzakresuekonomii,umoż-
liwi lepsze zrozumienie mechanizmów
ekonomicznych zachodzących w mię-
dzynarodowymotoczeniubiznesowym,
a także wzbogaci wiedzę i umiejętności
wzakresiewykorzystanianarzędziiloś-
ciowych służących do rozwiązywania
problemówdecyzyjnych,strategicznych
i operacyjnych. Absolwenci tego kie-
runku studiów będą przygotowani
do pracy na stanowiskach specjalistów,
menedżerów, dyrektorów, analityków
gospodarczych, ekspertów w instytu-
cjach krajowych i międzynarodowych.

Zajęcia na wszystkich kierunkach
będą prowadzone zarówno przez nau-

czycieli akademickich, jak i praktyków.
Szczegółowe informacje na temat
wszystkich kierunków znajdują się
na stronie: eksoc.uni.lodz.pl.

WydziałEkonomiczno-Socjologiczny
UŁ w roku akademickim 2014/2015 ob-
chodzi jubileusz 50-lecia. Uroczystości
obejmująlicznespotkaniaiimprezyocha-
rakterzenaukowymorazpopularno-nau-
kowym. Inauguracją obchodów jubileu-

szu jest spotkanie wydziałowe organizo-
wane23majawramach70-leciaUniwer-
sytetuŁódzkiego, aichkulminacją–cykl
imprezwdniach24–26września:między-
narodowakonferencjanaukowa„Gospo-
darkaispołeczeństwo”(24–25września),
uroczystaSesjaJubileuszowawFilharmo-
niiŁódzkiej(26września)połączonazVIII
Zjazdem Absolwentów Wydziału Eko-
nomiczno-Socjologicznego i Wydziału
ZarządzaniaUŁ.

WydziałEkonomiczno-Socjologiczny
jestnajwiększymspośróddwunastuwy-
działów Uniwersytetu Łódzkiego. Jest
unikalny, ponieważ łączy kształcenie
i badania w zakresie kierunków ekono-
micznych i społecznych. Aktualnie stu-
diuje tutaj ponad 8 tys. osób co stanowi
ponad 25 proc. wszystkich studentów
uczelni. Z roku na rok zwiększa się rów-
nież liczba studentów z uczelni zagra-
nicznych oraz korzystających z progra-
mów wymiany międzynarodowej. Ek-
-Soc prowadzi wielokierunkowe prace
naukowo-badawcze w Polsce oraz
zagranicą,organizujewykładydziekań-
skie z udziałem najwybitniejszych
przedstawicieli nauk ekonomicznych
i humanistycznych oraz praktyków ży-
cia społeczno-ekonomicznego. Współ-
pracuje z wieloma firmami, ma bogatą
ofertę praktyk i staży dla studentów.

Unikatowekierunki na Ek-Soc-u

Dziennik Akademicki

Wydział oferuje studia
na dziewiętnastu kierunkach
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S
zkoła Wyższa Ekonomii i Zarzą-
dzania w Łodzi (dawna Salezjań-
ska) jest niepubliczną świecką

uczelnią wyższą, stwarzającą szansę
na zdobycie wiedzy, umiejętności
i kompetencji pozwalających na rozwój
osobisty i zawodowy. Oferta uczelni
adresowana jest do zdolnej młodzieży
pochodzącej z Łodzi i okolic, bez
względu na status materialny.

Założona w 1996 roku uczelnia
od początku swego istnienia czerpie
wzorce z prawie 90-letniej salezjańskiej
tradycji edukacyjnej Łodzi oraz najlep-
szych doświadczeń światowej sieci
szkół salezjańskich.

Uczelnia traktuje człowieka jako naj-
większe bogactwo, dba o dobre relacje
międzyludzkie,tworzącatmosferężycz-
liwości i troski o dobro studenta oraz
jego wszechstronny rozwój intelektu-
alny. Inspiruje i aktywnie wspiera zain-
teresowania studentów.

Wykwalifikowana i zaangażowana
kadra akademicka dba o najwyższy po-
ziom nauczania, w tym zajęcia prak-
tyczne. Słuchacze są więc przygoto-
wani do podjęcia zatrudnienia oraz

podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Uzupełnienie oferty stanowią kursy

i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk
studenckich. Uczelnia zapewnia dosko-
nałe wyposażenie sal, biblioteki i zaple-
cza dydaktycznego.

Studenciposiadający dyplom uczelni
bez problemu znajdą pracę wzawodzie.
Nauka wSzkole Wyższej Ekonomii i Za-
rządzania odbywasięwsystemiestacjo-
narnym i niestacjonarnym.

KierunkistudiówIstopniaw syste-
miestacjonarnyminiestacjonarnym:
a administracja;
a finanse i rachunkowość;
a pedagogika;
a zarządzanie i marketing;
a europeistyka.

Oferta studiów podyplomowych:
a bhp;
a samorząd terytorialny.

Główne atuty Szkoły Wyższej Eko-
nomii i Zarządzania w Łodzi:
a 19-letnie doświadczenie w kształ-
ceniu akademickim;
a pozytywna ocena Polskiej Komisji
Akredytacyjnej na wszystkich wizy-
towanych kierunkach studiów;

a wybitna kadra akademicka;
a dogodna lokalizacja w centrum
Łodzi;
a nowoczesna baza akademicka;
a oferta kształcenia uwzględniająca
wymagania rynku pracy;
a czesne płatne w miesięcznych
ratach, niskie opłaty za studiowanie;
a atrakcyjny system stypendialny;
a ponad 1.760 zadowolonych absol-
wentów.

Rekrutacja do SWEiZ:
a przy zapisie do końca sierpnia 2015
roku – obniżone czesne w pierwszym
roku studiowania;
a dodatkowo do 30 czerwca 2015
roku – zwolnienie z opłaty związanej
z przyjęciem na studia.

Dane kontaktowe:
SWEiZ, ul. Narutowicza 86, 90-139

Łódź, tel. 42 642 30 50 lub 791 42 42 42,
mail: dziekanat@swseiz.pl.

Trwa rekrutacja doSzkoły
Wyższej Ekonomii i Zarządzania

Na studentów czekają przestronne i nowoczesne sale

F
O
T
.A
R
C
H
IW

U
M
S
W
E
IZ

REKLAMA 005250076

SZKOŁA WYŻSZA EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

d. SALEZJAŃSKA

niskie 
czesne

REKRUTACJA

Zapisy od maja br.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź, tel. 42 642 30 50  kom. 791 424 242
www.swseiz.pl     dziekanat@swseiz.pl rektorat@swseiz.pl

Kierunki licencjackie
��Administracja
��Finanse i Rachunkowość
��Pedagogika
��Zarządzanie i Marketing
��Europeistyka

Kierunki podyplomowe
��BHP
��Samorząd terytorialny

Jan Bosko
Patron Uczelni

� WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

�  WYKŁADOWCY Z WIELOLETNIM 
DOŚWIADCZENIEM 

�  NIEWYGÓROWANE CZESNE

� NIEDZIELE WOLNE OD ZAJĘĆ 

� DOBRA LOKALIZACJA SZKOŁY
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E
fektywna współpraca uczelni
z partnerami gospodarczymi jest
kluczem do pojawienia się

na rynku pracy absolwentów, posiada-
jących nie tylko wiedzę teoretyczną, ale
także praktyczne umiejętności i kom-
petencje społeczne. Takie komplek-
sowe przygotowanie zapewnia swoim
studentom Wydział Zarządzania
na Uniwersytecie Łódzkim.

Rozwijaniu wiedzy, kontaktów i za-
istnieniu na rynku pracy sprzyjają orga-
nizowane przez uczelnię liczne spotka-
nia, seminaria, konferencje, szkolenia,
akcje promocyjne i rekrutacyjne.

We współpracy z firmami, także tymi
zrzeszonymiwRadzieBiznesuWydziału
Zarządzania UŁ, tworzone są nowe kie-
runkistudiów,organizowanekursy,stu-
dia podyplomowe, analizy, prace wdro-
żeniowe oraz prowadzone są badania.

Bogata oferta programowa tworzona
woparciuokonsultacjezpracodawcami
ipraktykamigospodarczymistwarzadla
studentów szansę na poznanie prak-
tycznych aspektów funkcjonowania
różnych branż przemysłu i wykształce-
nie ludzi mobilnych na rynku pracy.

Wydział Zarządzania organizuje
szkolenia dla studentów prowadzone
przez praktyków biznesu oraz kursy dla
pracowników firm realizowane przez

pracowników naukowo-dydaktycz-
nych. Wykładowcami są eksperci, bę-
dący autorytetami na rynku polskim
i rynkach zagranicznych.

Wydział Zarządzania posiada licen-
cję na utworzenie Komputerowego
Centrum Egzaminacyjnego ACCA
(akredytację Association of Chartered
Certified Accountants) i prowadzi szko-
lenia przygotowujące do egzaminów.

Wśród partnerów biznesowych Wy-
działu Zarządzania znajdują się m.in.
przedstawiciele takich firm, jak: BZ
WBK, Deloitte, PKO Bank Polski, PZU,
Dachser, PGE Obrót, PGE Dystrybucja,
Ferax, Infosys, Marvel, Telma
Communications Agency, Polska Press,
Wolters Kluwer, Pelion, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Epal, Velg.

Studenci są przygotowywani do ak-
tywnego zaistnienia na rynku pracy
i zachęcani do odbywania praktyk już
w trakcie nauki. W tym celu na wydziale
organizowany jest m.in. konkurs „Prak-
tyczne studia”, w którym głównymi na-
grodami są płatne praktyki. W minio-
nych edycjach fundatorami praktyk
były firmy Aflofarm, Atlas, HRP Group,
Infosys i PKO BP.

Współpraca z biznesem przynosi wy-
mierne efekty. Wydział Zarządzania,

jako pierwszy z obszaru nauk społecz-
nych w Polsce, otrzymał najwyższą
– wyróżniającą – końcową ocenę insty-
tucjonalną od Polskiej Komisji Akredy-
tacyjnej.

Z kolei dzięki przyznanej akredytacji
Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA), absolwenci kie-
runku I stopnia rachunkowość oraz kie-
runku II stopnia finanse i rachunko-
wość są zwolnieni z wybranych egzami-
nów w ramach kwalifikacji ACCA.
Warto podkreślić, iż są to pierwsze
wPolsce akredytacje dla kierunków stu-
diów prowadzonych w języku polskim.

Kolejnym sukcesem wydziału jest
uzyskanie kategorii naukowej Aza dzia-
łalność naukowo-badawczą.

Korzyści ze współpracy z Wydziałem
Zarządzania mają także same przedsię-
biorstwa, które mogą czerpać z boga-
tych zasobów wiedzy uczelni poprzez
wspólne projekty badawcze, zama-
wiane ekspertyzy, konsultacje bądź de-
dykowane szkolenia. Mają znaczny
wpływ na kształtowanie umiejętności
i kompetencji przyszłych pracowników,
a także możliwość znalezienia najlep-
szych kandydatów do pracy i promowa-
nia swojej marki wśród studentów.

Wydział zorientowanynabiznes

Dziennik Akademicki

Studenci Wydziału Zarządzania prowadzą wiele kół naukowych
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B
ez znajomości obcych języków
trudno liczyć i na dobrą pracę,
i na ciekawą karierę. Co ważne,

musibyćtowysokipoziomopanowania
języka,najlepiejwięcejniżjednego.Pro-
gramylektoratównawszystkichszczeb-
lach szkolnictwa takich umiejętności
najczęściejniezapewniają.Stądnieusta-
jąca popularność szkół językowych. Jest
ich wiele, trzeba więc wybierać. Jak?

Pierwsze kryterium to, oczywiście, ję-
zyk, którego chcemy uczyć się sami lub
chcemy, żeby uczyły się nasze pociechy
– wybrana szkoła musi taki lektorat ofe-
rować. Drugie kryterium to, rzecz jasna,
lekcje odpowiednie do wieku i zaawan-
sowania ucznia. Tu także nie ma kłopotu
z wyborem. Dość powiedzieć, że – na
przykład – najstarsza prywatna łódzka
szkoła językowa (działa od 1988 roku)
ALMA oferuje lektoraty aż na szesnastu
poziomach.

Kolejne kryterium to renoma szkoły.
O ile jej tradycja – jak w przypadku cen-
trum językowego ALMA – to dobra reko-
mendacja, o tyle w przypadku ogółu
szkół liczyć się będzie opinia kursantów
i – ewentualnie – pozycja w fachowych
rankingach.

Dla wielu potencjalnych uczniów
szkół językowych liczy się też dostęp
do nowoczesnych technik nauczania.

Nie zawsze bowiem musimy pakować
torbyzpodręcznikamiinotatkami,wsia-
dać w autobus i wędrować na zajęcia.
Wostatnichdwóchlatachcorazwiększą
popularnością cieszą się zajęcia języ-
kowe w… wirtualnej rzeczywistości.
Umożliwiają to różnego rodzaju plat-
formy wideokonferencyjne (tzw. sale
wirtualne), w których uczniowie regu-
larniespotykająsięwmałychgrupachze
swoim lektorem, uczestnicząc w zaję-
ciachbardzopodobnychdolekcjiprowa-
dzonych w tradycyjnej, szkolnej sali.
Czym się różnią?

–Sposóbnauczaniaorazwysokowy-
kwalifikowanakadralektorskapozostają
niezmienne,zmieniasięnatomiastkom-
fort słuchacza – wyjaśnia dyrektor me-
todycznasieciEmpikSchoolMagdalena
Bącal. – Pozostaje w miejscu, w którym
czuje się komfortowo, bezpiecznie i nie
traci czasu oraz pieniędzy na dojazd
do szkoły – dodaje.

Ci, którzy jeszcze nie są w pełni prze-
konanidonaukiwsaliwirtualnej,wybie-
rają kursy mieszane (tzw. blended
courses). W tym przypadku spotkania
z lektorem odbywają się w stacjonarnej
szkole językowej a część ćwiczeń prze-
niesiona jest do internetu. – Kursy mie-
szane to świetne rozwiązanie dla osób,
które chcą zredukować czas przebywa-

nia w szkole do niezbędnego minimum
– tłumaczy Magdalena Bącal.

Wszkołachjęzykowych niezmiennie
najpopularniejszy jest angielski, prak-
tyczne względy przemawiają jednak
za tym, by próbować opanować jeszcze
co najmniej jeden inny język.

Na przykład niemiecki, który domi-
nuje,rzeczjasna,wCentrumEgzamina-
cyjnym Instytutu Goethego. To pla-
cówka, która zajmuje się propagowa-
niem kultury i nauki Niemiec oraz
upowszechnianiem znajomości języka
niemieckiego na całym świecie. Analo-
gicznie, jak np. popularny instytut
Alliance Francaise, który promuje kul-
turęijęzykfrancuskiitakże,oczywiście,
prowadzi kursy francuskiego. Instytut
Goethego w Warszawie udzielił łódz-

kiemu Centrum licencji na przeprowa-
dzanie egzaminów z języka niemie-
ckiego, zobowiązując jednocześnie
do prowadzenia kursów językowych.

– Centrum Egzaminacyjne Instytutu
Goethego przy Wydziale Filologicznym
UniwersytetuŁódzkiego(CEIGŁódź)jest
jedynymlicencjonowanymprzedstawi-
cielem Instytutu Goethego w Łodzi i re-
gioniełódzkim–podkreślaDanutaBrzo-
zowska z biura Centrum. Lektorami
w CEIG Łódź są pracownicy naukowo-
-dydaktyczni Filologii Germańskiej UŁ.
Wielu z nich jest specjalistami, czy to
wtranslacji,gramatyce,fonetyce, litera-
turze,czywmetodycenauczaniajęzyka
niemieckiego.

Angielski, niemiecki, francuski, hi-
szpański,rosyjskiiwłoskitowachlarzję-
zyków, z którego mogą korzystać stu-
denci i doktoranci wszystkich wydzia-
łów Politechniki Łódzkiej. Zapewnia im
to – istniejące już od blisko 65 lat – Stu-
dium Języków Obcych PŁ, które daje
gwarancjędobregoprzygotowaniaprzez
wysocewykwalifikowanąkadrę.Zajęcia
prowadzone są na wszystkich pozio-
mach zaawansowania, oczywiście,
z uwzględnieniem nauki języka tech-
nicznego i z zastosowaniem najnowo-
cześniejszychmetod,najnowszychśrod-
ków dydaktycznych i audiowizualnych.

Jaką szkołę i jaki językwybrać

Dobra szkoła językowa musi mieć
ofertę dla różnych grup wiekowych
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Przygotowanie do egzaminów 

gimnazjalnych, maturalnych i międzynarodowych:

KET, PET, FCE, CAE, CPE, Goethe B2 i C1, DELE, DALF

Studium Języków Obcych

Ośrodek 

Egzaminacyjny

Łódź, ul. Tuszyńska 31, tel. 42 682 12 10, 607 58 49 41 w godz. 15.00 - 19.00

www.studiumalma.pl

UWAGA: 

 Zniżki w opłatach 

oraz podręczniki dla 

wszystkich studentów 

GRATIS!!!
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W
ydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
(WPiA)odsiedmiulatmaswoją

siedzibę w nowoczesnym, funkcjonal-
nym i przestronnym gmachu – zwanym
z dumą przez studentów Paragrafem.
W plebiscycie zorganizowanym w 2013
r.przezportalinfoArchitekta.pl:„Archi-
TOPTEN–NajpiękniejszePolskieUczel-
nie” Paragraf zajął pierwsze miejsce.

Na Wydziale funkcjonuje Biblioteka
im. Jerzego Wróblewskiego posiadająca
bogate zbiory z zakresu polskiej i zagra-
nicznej literatury prawniczej.

Kadrę naukowo-dydaktyczną Wy-
działustanowiąwybitninaukowcy, czę-
sto pełniący ważne funkcje państwowe.

Wydział Prawa i Administracji UŁ,
jakojedenzwiodącychwydziałówprawa
w Polsce, wprowadza rozwiązania za-
pewniające wysoką jakość kształcenia
orazdokonujebieżącejweryfikacjiosią-
ganych w tym zakresie standardów.

Powołana w 2011 r. Wydziałowa Ko-
misja ds. Jakości Kształcenia wprowa-
dziła wewnętrzny system zapewniania
jakościkształcenia.Odpowiedniow2012
oraz2014r.utworzonezostałyRadaPra-
codawców oraz Rada Biznesu.

Wysoki poziom nauczania na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetuŁódzkiegopotwierdzająwynikiosią-

gane przez absolwentów podczas egza-
minów na aplikacje prawnicze. Pod
względem zdawalności absolwentów
Wydział zajmuje nieodmiennie II miej-
sce.W2014rokuzająłIIImiejsceworga-
nizowanym przez „Dziennik Gazetę
Prawną” Rankingu Wydziałów Prawa.

ObecnienaWydzialePrawaiAdmini-
stracjikształcisięponad6tys.studentów
na sześciu kierunkach studiów: prawo,
administracja,politykaspołeczna,prawo
podatkowe i rachunkowość, prawo za-
trudnienia kadry i płace, prawo me-
dyczne.Wydziałposiadatakżeofertę24
studiów podyplomowych.

Dziękiwspółpracyzuczelniamizagra-
nicznymi na Wydziale Prawa i Admini-
stracjifunkcjonująszkołyprawaobcego:
Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła
Prawa Francuskiego oraz Szkoła Prawa
Amerykańskiego.

Wramachrealizowanychprogramów
wymiany,takichjakm.in.:Erasmus+,czy
Campus Europae, studenci WPiA mogą
wyjechać na stypendia i staże.

Na Wydziale prowadzone są także,
cieszącesiędużympowodzeniem,4-let-
nie studia doktoranckie.

NaWPiAUŁ działaWydziałoweBiuro
Karier. Każdego roku na Wydziale orga-
nizowanych jest około 40 konferencji
oraz seminariów naukowych.

Historiawydziałuprawawpigułce
Najważniejszewydarzeniaw latach 1945–2008

a 1945 – utworzenie Uniwersytetu
Łódzkiego zWydziałem Prawno-Eko-
nomicznym;
a 1948 – zmiana nazwy wydziału
naWydział Prawa;
a 1949 –Wydział Prawa otrzymał
pierwszą własną siedzibę przy ul.
Kopernika 55;
a 1949 – dotychczasowe czteroletnie
studia prawnicze zostały przekształ-
cone na dwustopniowe – zawodowe
trzyletnie i dwuletniemagisterskie;
a 1951/52 – naWydziale rozpoczy-
na działalność Ośrodek Konsultacyj-
ny StudiumZaocznegoWydziału
Prawa UniwersytetuWarszawskiego,
od 1956 r. – StudiumZaoczne
Wydziału Prawa UŁ;
a 1952/53 – zniesiono system trzy-
letnich studiów zawodowych i dwu-
letnich studiówmagisterskich i wpro-
wadzono ponownie czteroletnie stu-
dia magisterskie;
a 1959 – siedzibaWydziału przenio-
sła się do gmachu zajmowanego
wcześniej przez Bibliotekę Uniwersy-
tecką przy ul. Składowej 59a;
a 1959/60 – przedłużenie studiów
prawniczych do lat pięciu;

a 1961 – w gmachu Collegium
Iuridicum utworzono Bibliotekę
Wydziału Prawa;
a 1966 – utworzono dwuletnie magi-
sterskie studia administracyjne;
a 1970 – zmiana oficjalnej nazwy
naWydział Prawa i Administracji;
a 1976 – oddano do użytku tzw.
łącznik – budynek łączącyWydział
Prawa i Administracji z Rektoratem;
a 1981 – strajk studencki kierowany
przez Niezależne Zrzeszenie Studen-
tów, 15 grudnia do dziekanatu wkro-
czył oddział ZOMO;
a 1992 –Wydział otrzymał budynek
przy ul. Uniwersyteckiej 3;
a 1994 – otworzono studia wieczo-
rowe;
a 1997 – oddano do użytku nowo-
czesną,wyposażoną w sprzęt audio-
wizualny aulęmieszczącą 560 stu-
dentów (dzisiaj im. Prof.W. Szuberta);
a 2000 – uruchomiono bibliotekę
im. Profesora JerzegoWróblewskiego;
a 2002 – oddano do użytku nowy
budynek DziekanatuWPiAprzy ul.
Składowej 41/43;
a 2008 –WPiA przeniósł się na ul.
Kopcińskiego 8/12.
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W
yższa Szkoła Informatyki
iUmiejętności w Łodzi (WSIU),
jest jedną z największych

uczelni informatycznych działających
w regionie łódzkim i kujawsko-pomor-
skim. Od 1997 roku uczelnia wykształ-
ciła kilkanaście tysięcy studentów,
także w oddziałach zamiejscowych
w Bydgoszczy, Włocławku i Opatówku.

Kierunek rozwoju
Uczelniaodsamegopoczątkupostawiła
sobie za cel przygotowanie takich kie-
runkówstudióworazspecjalności,które
pozwoląabsolwentomnaswobodnepo-
ruszaniesięnarynkupracy.Współpraca
z firmami i liderami z branży pozwo-
liływypracowaćprogramstudiówtak,by
wykształcić absolwentów spełniają-
cychoczekiwaniapracodawców.Działa-
jący przy WSIU Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości umożliwia absol-
wentom otwarcie pierwszej firmy.

Uczelnia i pracodawcy są zgodni, że
jednym z czynników, które pozwalają
odnieść sukces w branży informatycz-
nej, jestdzisiajznajomośćminimumjed-
nego języka obcego w stopniu B2/C1, co
przekłada się na lepsze warunki finan-
soweiinnebenefity, jakmożliwośćkon-
traktówzagranicznych.Nierzadkojęzyk
obcy jest pierwszym elementem rekru-
tacji weryfikującym szanse kandydata
do podjęcia pracy jeszcze przed spraw-
dzeniem wiedzy z zakresu informatyki.

Ważnym elementem edukacji przy-
szłego specjalisty rynku IT i ID jest ma-
tematyka. Programiści i analitycy to
osoby, które opierają swoje działania
zawodowe na złożonych algorytmach,
a rozumowanie analityczne warunkuje
bezpośredni efekt ich trudnej pracy.

Istotnejestrównieżrozwijanieumło-
dych osób zdolności komunikacyjnych
oraz motywowanie ich do kreatywnego
i twórczegorozwiązywaniazadań,zktó-
rymi mają do czynienia, nie tylko pod-
czas pracy na uczelni.

Poza umiejętnościami technicznymi,
pożądanymi cechami są kompetencje
interpersonalne, takie jak: umiejętność
współpracy w zespole, asertywność
oraz umiejętność podtrzymywania re-
lacji.

Co istotne, zaangażowanie w efek-
tywne kształcenie specjalistów branży
ITiIDprzenosisięrównieżnapłaszczy-
znęurzędówiwładzregionalnych,które
swoimprogramem wspierajątensektor,
upatrującwnimszansęnarozwójcałego
regionu.Zapotwierdzenieniechposłuży
komentarz Krzysztofa Inglota, pełno-
mocnikazarząduWorkServiceS.A.zar-

tykułu, jakisięukazałwdniu13majabr.:
„Średni deficyt informatyków i progra-
mistów sięga w tym roku 34 proc., a za-
robki oferowane na start kariery nawet
dwukrotnie przekraczają te, na które
można liczyć w pozostałych branżach.
Duże zapotrzebowanie dotyczy też fa-
chowców z sektora motoryzacyjnego
i nowych technologii”.

Wyposażeni w taką kompleksową
wiedzę i umiejętności studenci opusz-
czają mury Wyższej Szkoły Informatyki
i Umiejętności w Łodzi.

Uczelnia nie zwalnia tempa
W tym roku ważnym wydarzeniem dla
Uczelni było nawiązanie współpracy
z firmą ESKO i utworzenie pierwszej
w Polsce sali dedykowanej technologii
ESKO, w której to powstaje 9 na 10 opa-
kowań na całym świecie.

WSIU jest także jedyną niepubliczną
uczelnią należącą do Klastra Gier
GAMEDEV. Osoby zainteresowane te-
matyką gier mogą zapisać się na spe-
cjalne zajęcia. W tym roku 11 kwietnia
w WSIU, pod patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego, odbyła się
pierwsza edycja imprezy Dzień IT
(Information Technology) i ID (Image
Design). Impreza pokazała potencjał
branży oraz jej oczekiwania względem
absolwentówiobecnychstudentówkie-
runków informatycznych. Wielu z nich
już w trakcie nauki podejmuje współ-
pracę z firmami, a po odebraniu dy-
plomu z sukcesem kontynuuje
wnichswojąkarieręzawodową,uzysku-
jąc bardzo dobre warunki zatrudnienia
istabilną pracę. Zarobki w branży IT i ID
należądojednychzwyższychzarobków
na rynku (nie tylko polskim), a ponad
połowaofertpracydedykowanajestpro-
gramistom.

Podczas pierwszej edycji Dni IT i ID,
uczelnia gościła 18 firm, które przedsta-
wiły różne oblicza rynku oraz kilkaset
ofert pracy dedykowanych informaty-
kom i grafikom. Odwiedzający mogli
przetestować6drukarek3Doraz wirtu-
alne okulary – Oculus Rift.

Wtymrokuprzyuczelniotworzyłsię
także pierwszy profesjonalny Klub
Triathlonowy PROTRI.

Bogata infrastruktura
WSIU jako jedyna uczelnia w regionie
posiada swój campus, na którym znaj-
duje się akademik, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji „Angelica” z parkiem wodnym,
halą sportową i siłownią oraz zaplecze
dydaktyczne – Centrum Kosmetologii
i Centrum Fizjoterapii.

Studiazgwarancjązatrudnienia

Na terenie campusu WSIU znajdują się m.in. akademik i basen

P
odczas Dni IT i ID, 11 kwietnia
br., miało miejsce przełomowe
wydarzenie dla Wyższej Szkoły

Informatyki i Umiejętności oraz
dla branży ID – do użytku została od-
dana pierwsza i jedyna w Polsce sala
dedykowana technologii ESKO, wy-
posażona w kilkanaście nowoczes-
nych stanowisk komputerowych.

Technologia ESKO dotyczy przy-
gotowania oprogramowania dla
druku fleksograficznego. W oparciu
o to rozwiązanie projektowanych jest
dziewięć na dziesięć opakowań
na świecie. Brak specjalistów w tej
wąskiej dziedzinie powoduje po-
ważną lukę na rynku pracy.

Pożądane kwalifikacje będą mogli
zdobywać studenci Wyższej Szkoły
Informatyki i Umiejętności, co ozna-
cza, że po studiach bez problemu
znajdą pracę nie tylko w kraju, ale
również za granicą.

W ostatnim czasie branża opako-
waniowa w Polsce przeżywa swój

rozkwit. Z roku na rok wzrasta zuży-
cie opakowań, a sektor odnotowuje
szybsze tempo rozwoju niż nasza go-
spodarka. Szczególny udział w tym
procesie mają usługi związane z dru-
kiem fleksograficznym etykiet, opa-
kowań i tektury – ich projektowaniem
oraz produkcją. Połowa przygotowalni
i drukarni fleksograficznych w na-
szym kraju opiera swoją produkcję

na rozwiązaniach software’owych
oraz hardware’owych ESKO.

Otwarcie pracowni zapoczątkuje
już w tym roku cykl zajęć dla studen-
tów, które będą oparte na oprogra-
mowaniu ESKO, a docelowo otwarcie
Akademii ESKO na terenie Uczelni.

Projektowania etykiet będzie
można się uczyć na kierunku Arty-
styczna Grafika Komputerowa. Pie-
czę nad oprogramowaniem oraz jego
wykorzystaniem w praktyce sprawuje
bezpośrednio belgijska firma ESKO.
Nasi wykładowcy i studenci mogą
do woli korzystać z wiedzy teoretycz-
nej oraz w praktyce wypróbowywać
działanie dostarczanych rozwiązań.

W semestrze zimowym Wyższa
Szkoła Informatyki i Umiejętności
podpisała porozumienia z firmami
ESKO oraz REGANTA – liderami
branży druku.

Korzystanie z narzędzi i technolo-
gii dostarczanych przez partnerów
jest gwarantem jakości, powtarzal-

ności i stabilności produkcji. Nie-
które z rozwiązań takie, jak np. pro-
gram graficzny ArtPro lub technolo-
gia druku HDFlexo są od lat synoni-
mami ponadstandardowych możli-
wości.

Władze uczelni wierzą, że współ-
praca zaowocuje wykształceniem
w Wyższej Szkole Informatyki i Umie-
jętności najlepiej wykwalifikowanych
specjalistów, gotowych do pracy z no-
woczesnymi technikami przygotowa-
nia i drukowania.

Możliwość poznania rozwiązań
programowania, które są powszech-
nie wykorzystywane w firmach
branży opakowań, powinno być gwa-
rantem łatwiejszego i lepszego startu
w karierze zawodowej.

Unikatowi specjaliści

Sala ESKO to dostęp
do najnowocześniejszego
oprogramowania graficznego
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N
a zlecenie PGE GiEK S.A., w ra-
mach współpracy Spółki z Uni-
wersytetem Łódzkim, Centrum

Promowania Zrównoważonego Stylu
Życia przeprowadziło badania, których
celem była diagnoza prozdrowotnych
postaw i świadomości dotyczącej wy-
branych aspektów zrównoważonego
stylu życia swoich pracowników.

Centrum skupia ekspertów i bada-
czy, którzy promują prozdrowotne na-
wyki w społeczeństwie. Podczas badań
zleconych przez Spółkę powstał pro-
jekt Pracodawca witalny, który był
pierwszym działaniem Centrum zor-
ganizowanym we współpracy z tak
ważnym przedstawicielem pracodaw-
ców w województwie łódzkim. Jego ce-
lem było stworzenie odpowiednich
narzędzi i programów, które dałyby
wsparcie osobom zainteresowanym
tematyką zdrowego stylu życia, a także
mogłyby być wdrażane przez firmy za-
interesowane rozwojem prozdrowot-
nych nawyków wśród własnej kadry
zarządzającej.

– Podstawowym celem badań było
pozyskanie informacji dotyczących
stylu życia w wybranej grupie pracow-
ników PGE GiEK – mówi Ewa Jagiełło,
kierownik projektu. W anonimowych
ankietachiindywidualnychwywiadach
pracownicy wybranych spółek byli py-
tani o zachowania, oceny i opinie zwią-
zane z codzienną rutyną, ze sposobem
odżywiania się, aktywnością fizyczną,
samopoczuciem i trybem życia. Jakie są
efekty badań?

Pracownicy zatrudnieni w PGE GiEK
S.A.niestroniąodaktywnościfizycznej,
którąuprawiająnawet2–3razywtygod-
niu. Najczęściej jadają w domu i unikają
niezdrowychdańgotowych,słodzonych

napojów gazowanych oraz fast foodów.
W jaki sposób wpływają na stan swo-

jego zdrowia, kondycję i redukują stres
poprzez świadome kulinarne wybory?
Dla większości osób śniadanie jest bar-
dzo ważnym posiłkiem. – Jest to bardzo
istotne,gdyżtenpierwszyposiłekmado-
starczyć25proc.dziennegozapotrzebo-
wania na energię – komentuje Urszula
Mijakoska,pierwszydietcoachwPolsce.
–Śniadanieskładającesięzwęglowoda-
nów złożonych, czyli np. kaszy jaglanej
lub płatków owsianych jest niezwykle
ważne, ponieważ pełnoziarniste zboża
zapewnią energię na ok. 3–3,5 godz.
– podkreśla.

Większość pracowników Spółki je
brązowy ryż, pełnoziarniste makarony,
kasze, ciemne pieczywo, świeże owoce
i warzywa. Gustują w domowym jedze-
niu, unikając półproduktów czy dań go-
towych. Piją także dużo wody mineral-
nej. A dla osiągnięcia lepszego samopo-
czucia łączą różne produkty w jednym
posiłku.

Majątakżeświadomość,jaktyppoży-
wienia wpływa na organizm. Dlatego
wichcodziennychposiłkachważnąrolę
odgrywająproduktymleczne.–Pracow-
nicy uświadamiają sobie potrzebę wy-
boru produktów, które są korzystne dla
zdrowiaiunikajątych,któreniekorzyst-
nie wpływają na ich organizm – zazna-
cza Urszula Mijakoska.

Nie tylko ilość i jakość spożywanych
posiłków świadczy o zdrowym stylu ży-
cia.Bardzoważnejesttakżenastawienie
do świata, a to przejawia się naszym sa-
mopoczuciem. A jak czują się pracow-
nicy spółki PGE GiEK S.A.? Większość
znichmimozmęczeniazachowujeener-
gię. Świadczy to o tym, że potrafią od-
dzielić obowiązki zawodowe od domo-

wych, a jednocześnie umiejętnie wyko-
rzystujączaswolnynaregeneracjęorga-
nizmu.

Pracownicypodkreślali,żeważnąrolę
w kształtowaniu i praktykowaniu okre-
ślonych nawyków odgrywa życie ro-
dzinne. Większość pracowników anga-
żujesięw sferężyciarodziny.Lubiąspę-
dzać ze sobą czas, zprzyjemnością więc
oddają się wspólnym aktywnościom
i zainteresowaniom. Razem chodzą
na basen i na spacery, spotykają się
przy posiłkach, mają wspólne hobby,
wyjeżdżają na narty, organizują wy-
prawy rowerowe itp.

Niebagatelneznaczeniedlajakościna-
szegożyciaizdrowiamastres.Wmałych
dawkach może stanowić element pod-
noszący skuteczność – pobudza nas
dodziałaniatak,jakmałaczarna.Alezbyt
dużeidługotrwałenapięciemożedopro-
wadzićdowieluchorób,atakżedowypa-
leniazawodowego.Nazwiększeniestresu
głównie wpływa brak czasu. Problem
może nasilać także konflikt w pracy lub
domu.

Aby skutecznie walczyć z tym
problemem, należy poznać przyczy-
ny stresu i rozładować napięcie. Jak
to robią pracownicy Spółki? Uczą się
nimzarządzać.Najlepiejwychodzi to
tym, którzywiedzą skądonpochodzi
i znają jego objawy.Wiele osób kiedy
odczuwa ciągłe zmęczenie i dodatko-
wo cierpi na bezsenność, od razu za-
czynapodejmowaćwalkę ze stresem.
Jednak wiele objawów napięcia nie
jest tak oczywistych. Należą do nich
bóle pleców, brzucha i głowy. Często
także podirytowanie, a nawet nega-
tywnemyślenie.

Dlatego pracownicy szukają odpo-
wiedniego sposobunaporadzenie so-
bie z tym problemem. Osoby zatrud-
nione w Spółce uważają, że najlep-
szymsposobemnarozładowanie stre-
su jest relaks, a także odpoczynek
od zawodowych problemóww domu
oraz rozmowaznajbliższymi.Pracow-
nicy PGE GiEK S.A. deklarują, że czas
wolny spędzają aktywnie. A to poma-
ga impozbyć sięwielunapięć. I jakdo-

Jeżeli pracodawca jest witalny –
Reguła ta świetnie sprawdza się
Zdroweodżywianiesię,umiejętneradzeniesobie
zestresemiaktywnespędzanieczasuwolnego
totylkoniektórecechypracownikawitalnego.
Natomiastcelemwitalnegopracodawcy
jestwspieranieipomaganiepracownikom
wosiągnięciuzrównoważonegotrybużycia.
Dzisiajkażdyznaswie,jakważnąrolęodgrywa
prawidłoweodżywianiesię,aktywnośćfizyczna
iodpowiedniezarządzaniestresem.Pracownicy
PGEGórnictwoiEnergetykaKonwencjonalnaS.A.
(PGEGiEKS.A.)wiedząotymnajlepiejisą
najlepszymprzykładempracownikówwitalnych.
Aconatowpływa?Uporządkowanyiregularny
trybżycia
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witalni są także pracownicy.
w bełchatowskiej spółce

dają – regularna aktywność fizyczna
pomagabudowaćodpornośćna stres.

Ruch nazdrowie
Hormony szczęścia wpływają nie tylko
na radosny nastrój, ale także dają nam
mnóstwo pozytywnej energii na wiele
tygodni. Żeby je zdobyć, wystarczy za-
pewnić sobie więcej ruchu. Według
Światowej Organizacji Zdrowia wystar-
czy poświęcić minimum 2,5 godziny
w tygodniu, aby dodać sobie sił wital-
nych. Wiedzą o tym także pracownicy
PGE GiEK S.A.

Świat pędzi do przodu a wraz z nim
społeczeństwo. Żyjemy coraz szybciej
i wciąż zwiększamy obroty. Praca, obo-
wiązki domowe i ciągły pośpiech spra-
wiają, że brakuje nam czasu dosłownie
nawszystko.Wkońcuprzepracowanyor-
ganizmwysyłasygnały,żenadszedłczas
nawypoczynekizregenerowaniesił.Pra-
cownicyPGEGiEKS.A.potrafiąwsłuchać
się w swój organizm i spełniają jego po-
trzeby.Dlategowichżyciuważnąrolęod-
grywa aktywność fizyczna. – Nigdy nie

lubiłamstagnacjiimonotonii,dlategoak-
tywnie wypoczywam i czerpię z tego
ogromną radość – mówi Małgorzata
Pokrzykowska z PGE GiEK S.A. Oddział
Zespół Elektrowni Dolna Odra. – Uwa-
żam, że nie należy być obojętnym
na sport, bo to właśnie ruch dodaje nam
energii. Życie w ruchu, pokonywanie
własnych słabości, to jest właśnie to,
czego najbardziej potrzebuję – dodaje.

Ruch dostarcza endorfin, czyli hor-
monów szczęścia. To one wprowadzają
naswradosnynastrójibłogistanrelaksu.
Dzięki temu łatwiej i szybciej rozwiązu-
jemy problemy zawodowe i prywatne.
Pozwalająodciąćsięodrutynycodzien-
nego życia i dają mnóstwo pozytywnej
energii.Wysiłekfizycznyredukujetakże
agresję i frustrację.

PracownicySpółkizdająsobiesprawę,
że zestresowany organizm domaga się
treningu fizycznego.Dlategonajlepszym
dla nich lekarstwem na stres jest sport.
– Wśród aktywności, które wskazywali
pracownicy PGE GiEK S.A., najczęst-
szymi są jazda na rowerze, spacery, pły-
wanie,turystykapieszaisportyzimowe
– wymienia Urszula Mijakoska. Za-
pewne wynika to z bliskości ośrodka
sportowo-rekreacyjnego na Górze
Kamieńsk i dostępności do tej bazy.

Pracodawca witalny
Dla zarządu spółki PGE GiEK S.A. zdro-
wie pracowników jest bardzo ważne.
Dlatego pracodawcy pomagają im i wciąż
uświadamiają, jak można podnieść nie
tylko jakość swojego życia, ale także za-
chować zdrowie na długie lata.

Miejsce i charakter wykonywanej
pracy ma istotny wpływ na utrzymanie
zdrowego stylu życia. Większość pra-
cowników stwierdziła, że dzięki ukła-
dowi przerw w pracy w Spółce są stwo-
rzone warunki do spożywania regular-
nych i zdrowych posiłków.

Społecznaodpowiedzialnośćzarządu
Spółki w obszarze promowania wśród
pracowników zrównoważonego stylu
życia to także podejmowanie działań
skierowanych na profilaktykę prozdro-
wotną. Dlatego organizowane są różne
jej formy np. badania specjalistyczne,
w tym badania cholesterolu i szczepie-
nia ochronne.

Pracownicy zachęcani są również
doaktywnegospędzaniawolnegoczasu
po pracy w ramach działających organi-
zacjisportowych,turystycznychirekre-
acyjnych. Wszystkie te działania prze-
kładają się na wymierny efekt zdro-
wotny wśród załogi Spółki. A w dalszej
perspektywie będą skutkować wydaj-
niejszą pracą, zachowaniami profilak-
tycznymi w środowisku pracy, a przede
wszystkim zrównoważonymstylemży-
cia. A wszystko po to, aby przypominać
pracownikom,żewartozadbaćowłasne
zdrowie.
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