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Szanowni Państwo 

Wejście w życie Ustawy 2.0 stawia przed społecznością Politechniki Łódzkiej nowe wyzwania, 
szczególnie w obszarze nauki, ale jednocześnie umożliwia autonomiczne kształtowanie polityki 
naukowej uczelni w poszczególnych dyscyplinach.  

Najważniejszym wyzwaniem dla nas jest uzyskanie w roku 2021 kategorii A lub A+ we wszystkich 
dyscyplinach prowadzonych przez Politechnikę Łódzką, co pozwoli nam znaleźć się w elitarnym 
gronie uczelni badawczych i uzyskać dodatkowe finansowanie. To jest dla naszej Alma Mater cel 
strategiczny. 

Zdefiniowaliśmy 12 dyscyplin naukowych, które stwarzają szanse na uzyskanie kategorii A lub A+.  

Po wielu analizach i konsultacjach powołałem kierowników dyscyplin, którymi zostali:  

1. prof. dr hab. Marek Balcerzak - kierownik dyscypliny matematyka w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i ścisłych 

2. dr hab. inż. Sławomir Hausman - kierownik dyscypliny automatyka, elektronika 
i elektrotechnika w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

3. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ - kierownik dyscypliny inżynieria 
materiałowa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

4. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. PŁ - kierownik dyscypliny inżynieria 
chemiczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

5. prof. dr hab. Maria Koziołkiewcz - kierownik dyscypliny technologia żywności 
i żywienia w dziedzinie nauk rolniczych 

6. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak - kierownik dyscypliny inżynieria mechaniczna 
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

7. prof. dr hab. inż. Marek Lefik - kierownik dyscypliny inżynieria lądowa  
i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

8. prof. dr hab. Marek Pabich - kierownik dyscypliny architektura i urbanistyka 
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

9. dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ - kierownik dyscypliny nauki fizyczne 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych 

10. prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki - kierownik dyscypliny informatyka techniczna 
i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

11. prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska - kierownik dyscypliny nauki chemiczne 
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych 

12. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ - kierownik dyscypliny nauki 
o zarządzaniu i jakości w dziedzinie nauk społecznych. 

Wyrażam pełne przekonanie, iż wspólnie z tym gronem i przy zaangażowaniu wszystkich 
pracowników naszej Alma Mater zdołamy osiągnąć ambitny cel, jakim jest wysoka pozycja Politechniki 
Łódzkiej jako uczelni badawczej. 

 

Z poważaniem 

 
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak 

 

 

 

 


