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„…to educate professional engineers and managers, 
fluent in foreign languages and able to demonstrate their knowledge in science, 
engineering technology and business…”



INNOWACYJNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Studia I stopnia w języku angielskim

• Advanced Biobased and Bioinspired Materials
• Biomedical Engineering and Technologies
• Business and Technology
• Business Studies
• Computer Science
• Electronic and Telecommunication Engineering
• Industrial Biotechnology
• Information Technology
• Mechanical Engineering
• Modelling and Data Science

Studia I stopnia w języku francuskim i angielskim
• Gestion et Technologie



INNOWACYJNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Studia II stopnia w języku angielskim

• Advanced Mechanical Engineering
• Computer Science and Information Technology
• Human-Computer Interaction
• Industrial Biotechnology
• Master of Business Studies
• Master of Operations Management



IFE w liczbach

• 350 osób rekrutowanych każdego roku
• prawie 1400 studentów z czego 25% to studenci zagraniczni
• Niemal 3000 absolwentów
• 30 krajów reprezentowanych przez studentów zagranicznych
• ok. 400 studentów IFE wyjeżdżających na semestr lub dwa do uczelni europejskich
• 350 przedmiotów prowadzonych w językach obcych
• 400 uczelni w 70 krajach, w których student IFE może zrealizować swój semestr 

mobilny



Dlaczego studia w IFE są innowacyjne?

• European Project Semester (EPS) specjalnie opracowany, międzynarodowy program, 
realizowany w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich. EPS dedykowany jest studentom, 
którzy ukończyli co najmniej 2 lata nauki na wyższej uczelni technicznej, a jego 
założeniem jest praca w międzynarodowych grupach nad interdyscyplinarnymi 
projektami w języku angielskim. 

• Problem Based Learning (PBL) /Design Thinking (DT) - skoncentrowana na studencie 
metoda kształcenia, która pozwala zdobywać kompetencje w danych dziedzinach 
akademickich poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów podczas pracy nad 
projektem zespołowym. W porównaniu z tradycyjnym modelem kształcenia, PBL 
promuje bardziej niezależne i twórcze podejście do uczenia się.



Dlaczego studia w IFE są innowacyjne?

• Flipped learning – Model Flipped Learning zakłada odwrócenie roli wykładu i pracy 
własnej studenta w stosunku do tradycyjnego procesu kształcenia. Zgodnie z ideą 
„odwróconego kształcenia” student otrzymuje dostęp do przygotowanych przez 
prowadzącego materiałów, z którymi, wykorzystując najnowsze technologie, zapoznaje 
się samodzielnie w dogodnym dla siebie momencie i miejscu. Czas na zajęciach z 
wykładowcą wypełniony jest aktywnościami, które wspomagają lepsze zrozumienie 
poznanych wcześniej zagadnień. Prowadzący przygotowując zajęcia dla studentów 
korzysta z najnowszych technologii oraz nowoczesnych metod kształcenia. W trakcie 
zajęć studenci zgłębiają natomiast wiedzę pracując indywidualnie lub w grupach, 
realizując projekty, prowadząc badania lub tocząc dyskusje.

• Mobility Semester – wszystkim studentom III roku dajemy możliwość studiowania w 
ponad 180 uczelniach w 26 krajach w ramach programu Erasmus+. IFE rocznie przyjmuje 
około 450 studentów z uczelni europejskich.



Dlaczego studia w IFE są innowacyjne?



www.programy.p.lodz.pl



Umowy o Podwójnym Dyplomie



KISS …dla najlepszych z 
najlepszych

Research Based Learning 



6-8 lat
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