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CO NAS WYRÓŻNIA? 

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 

zajmujemy: 

 5. miejsce wśród uczelni technicznych, 

 8. miejsce wśród uczelni akademickich, 

 3. miejsce wśród uczelni akademickich  

pod względem innowacyjności, 

 3. miejsce wśród uczelni technicznych  

pod względem umiędzynarodowienia. 



CO NAS WYRÓŻNIA? 

Kampus Politechniki Łódzkiej to: 

 32 hektary powierzchni w centrum miasta, 

 sąsiadujące ze sobą nowoczesne budynki oraz 

zrewitalizowane fabryki i wille,  

 wszechobecna zieleń  

(m.in. Park im. ks. I. Klepacza). 

 



WYDZIAŁY NA KAMPUSIE A 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII  
I NAUK O ŻYWNOŚCI 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
ELEKTRONIKI, INFORMATYKI  
I AUTOMATYKI 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

WYDZIAŁ CHEMICZNY 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII 
MATERIAŁOWYCH  
WZORNICTWA TEKSTYLIÓW 

LABFACTOR 
WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ  
I OCHRONY ŚRODOWISKA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
MIĘDZYNARODOWEGO 

FABRYKA INŻYNIERÓW XXI WIEKU 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 



WYDZIAŁY NA KAMPUSIE B 

WYDZIAŁ CHEMICZNY 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, 
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA 

WYDZIAŁ FIZYKI 
TECHNICZNEJ, INFORMATYKI  
I MATEMATYKI STOSOWANEJ 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
PROCESOWEJ I OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

BUDYNEK TRZECH 
WYDZIAŁÓW 

CENTRUM TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH 



NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA 

Fabryka Inżynierów XXI wieku 

Na pięciu kondygnacjach znajdują się laboratoria 

wyposażone w najnowsze technologie oraz hala 

technologiczna.  

 

Centrum Technologii Informatycznych 

Pozawydziałowa jednostka, w której kształcą się 

przyszli informatycy. Dysponuje 21 specjalistycznymi 

pracowniami oraz 4 pracowniami 

wideokonferencyjnymi. 



NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA 

LABFACTOR budynek Wydziału Inżynierii Procesowej  

i Ochrony Środowiska 

W budynku dostępnych jest 19 nowoczesnych 

laboratoriów (m.in. nanotechnologii i energii 

wodorowej oraz fotochemii stosowanej).  

 

Zrewitalizowany gmach Wydziału Fizyki Technicznej, 

Informatyki i Matematyki Stosowanej 

4 audytoria, 13 laboratoriów dydaktycznych,  

sale komputerowe, sale zajęć projektowych  

i seminaryjnych oraz pomieszczenia pracy własnej 

studentów. 

 



NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA 

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ 

Zatoka Sportu to jeden z najnowocześniejszych 

obiektów sportowych w Polsce.  

 

 

Są w nim m.in.: 

 50‐metrowy basen olimpijski, 

 25‐metrowy basen (skoki do wody), 

 17‐metrowa ścianka wspinaczkowa  

(jedna z najwyższych w Polsce), 

 hala sportowo‐widowiskowa. 



Kompleks „Alchemium – magia chemii jutra” będzie 

się składał z pięciu kondygnacji. 

 

Na ponad 16 tys. m² powierzchni użytkowej znajdą się 

124 sale i pomieszczenia konferencyjno-laboratoryjno-

dydaktyczne, m. in. reprezentacyjna aula dla 500 

gości. 

 

POLITECHNIKA JUTRA 



INNOWACYJNE METODY KSZTAŁCENIA 

Design Thinking (DT4U) to unikatowa w skali kraju 

pracownia kreatywnego rozwiązywania zagadnień 

problemowych. Politechnika Łódzka jako pierwsza 

uczelnia w Polsce wdrożyła tę metodykę jako 

obowiązkowy przedmiot kształcenia formalnie ujęty  

w programie studiów. 

 

Problem Based Learning (PBL) to metoda zdobywania 

wiedzy i kompetencji w której studenci pod opieką 

mentora kształtują swoje umiejętności w zakresie 

rozwiązywania problemów w sposób niezależny  

i nowatorski. 



POTĘGUJ MOŻLIWOŚCI 

 53 kierunków studiów, w tym: 

- 9 kierunków I st. prowadzonych w jęz. angielskim, 

- 1 kierunek I st. prowadzony w jęz. francuskim, 

- 6 kierunków II st. prowadzonych w jęz. angielskim, 

 

 9 wydziałów,  

 

 Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) 



PROJEKTUJ I TWÓRZ 

 architektura (także w jęz. angielskim)  

 budownictwo 

 inżynieria wzornictwa przemysłowego* 

 papiernictwo i poligrafia 

 planowanie przestrzenne 

 rewitalizacja miast** 

 sieci i instalacje w inżynierii środowiska 

 systemy sterowania inteligentnymi budynkami* 

 włókiennictwo** 

 włókiennictwo i przemysł mody 

 wzornictwo 

 

 Energy Systems in the Built Environment** 

* Studia tylko I stopnia 

** studia tylko II stopnia  



PROJEKTUJ I TWÓRZ 

Teraz możesz pobijać rekordy bez obaw,  

że licznik rozładuje się, nim osiągniesz cel. 

Opracowaliśmy ładowarkę tekstylną, która przedłuży 

działanie smartfona lub tabletu, czerpiąc dodatkową 

energię podczas biegania i jazdy na rowerze.  

 

Kajak z betonu – możliwe!  

Studenckie Koło Naukowe ŻURAW stworzyło „czarną 

perłę”, która zajęła 2. miejsce podczas BetonKanoRace 

2019.  

 

 



ZMIENIAJ OBLICZE PRZEMYSŁU 

 automatyka i robotyka 

 automatyka i sterowanie robotów 

 inżynieria materiałowa 

 logistyka* 

 mechanika i budowa maszyn 

 mechatronika 

 transport 

 

 Advanced Mechanical Engineering** 

 Mechanical Engineering* 

* Studia tylko I stopnia 

** studia tylko II stopnia  



KREUJ TECHNOLOGIE 

Łazikiem po Marsie 

Studenci z grupy RAPTORS skonstruowali  

pierwszego łódzkiego łazika marsjańskiego. 

  

Drużyna odnosi liczne międzynarodowe sukcesy m.in. 

wróciła z hiszpańskich zawodów European Robotic 

League Emergency 2019  

z dwiema statuetkami.  



DLA PEŁNYCH ENERGII 

 elektronika i telekomunikacja 

 elektrotechnika (także w jęz. angielskim) 

 energetyka 

 

 Electronic and Telecommunication Engineering 



POTĘGUJ ZASIĘG 

Samochód napędzany słońcem 

Drużyna Lodz Solar Team to zespół młodych, 

utalentowanych inżynierów z ogromną pasją do 

motoryzacji i ekotechnologii pracujących nad 

samochodem napędzanym energią słoneczną,  

obecnie Eagle Two.  

 

W 2018 roku zespół zdobył tytuł Mistrza Świata  

w wyścigu iLumen European Solar Challenge  

w kategorii Cruiser podczas 24-godzinnego wyścigu  

na Torze Formuły 1.  



POTĘGUJ ZASIĘG 

Superoszczędny bolid 

Członkowie zespołu IRON WARRIORS stworzyli bolid 

Eco Arrow, którym na 1 litrze paliwa przejechali 837 

km i tym samym ustanowili rekord Polski.  

 

Zespół Iron Warriors z PŁ, jedyny reprezentant Polski, 

zajął  5. miejsce w 42. zawodach superoszczędnych 

pojazdów organizowanych w Pisaralla pisimmalle  

w Finlandii w 2019 r. 



BĄDŹ ZAWSZE NA CZASIE 

 fizyka techniczna (także w jęz. angielskim) 

 informatyka 

 informatyka stosowana 

 matematyka stosowana 

 

 Computer Science* 

 Information Technology* 

 Computer Science and Information Technology** 

 

 

* Studia tylko I stopnia 

** studia tylko II stopnia  



BĄDŹ ZAWSZE NA CZASIE 

Nurkuj bezpiecznie 

Zespół Wavy opracował lokalizator dla nurków 

rekreacyjnych zwiększający bezpieczeństwo. 

 

W 2018 r. Zespół Wavy reprezentował Politechnikę 

Łódzką i Polskę w między-narodowym konkursie 

Imagine Cup. 



KONTROLUJ MAGIĘ 

 analityka chemiczna* 

 chemia 

 chemia budowlana 

 chemia w kryminalistyce** 

 inżynieria chemiczna i biochemiczna 

 nanotechnologia 

 technologia chemiczna 

 technologia kosmetyków** 

* Studia tylko I stopnia 

** studia tylko II stopnia  



ZBIERAJ DOŚWIADCZENIE 

Współpracujemy z takimi firmami jak: ABB Sp. z o. o. , 

Anwil SA, GAMBIT Lubawka Sp. z o. o., Jack-Pol Sp. z o. 

o., SANOK RUBBER COMPANY SA, MAKROCHEM S.A., 

KNAUF Bełchatów Sp. z o.o.  

 

ROZWIJAJ SIĘ 

SKN TROTYL organizuje pokazy doświadczeń 

chemicznych, korzystając z własnego zaplecza 

laboratoryjnego. Od kilku lat urozmaica studentom 

zajęcia, urządzając pokazy doświadczeń chemicznych 

na wykładach z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. 

KONTROLUJ MAGIĘ 



ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ 

 biogospodarka  

 biotechnologia 

 inżynieria biomedyczna 

 inżynieria środowiska 

 menedżer żywności i żywienia* 

 technologia żywności i żywienie człowieka 

 

 Advanced Biobased and Bioinspired Matrials* 

 Biomedical Engineering and Technologies* 

 Industrial Biotechnologii* 

 

* Studia tylko I stopnia 

** studia tylko II stopnia  



ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ 

Studenci realizujący projekt GUST przygotowali 

turbinę wiatrową przystosowaną do adaptacji  

w terenie zurbanizowanym.  

 

Co roku projekt prezentowany jest na 

międzynarodowym konkursie International 

Small Wind Turbine Contest organizowanym 

przez NHL University of Applied Science. 

 



KIERUJ I DECYDUJ 

 inżynieria bezpieczeństwa pracy* 

 inżynieria zarządzania* 

 zarządzanie  

 zarządzanie i inżynieria produkcji 

 

 Management 

 Business and Technology* 

 Gestion et Technologie* 

 

* Studia tylko I stopnia 

** studia tylko II stopnia  



CENTRUM KSZTAŁCENIA 
MIĘDZYNARODOWEGO 

 European Project Semester (EPS) to 

międzynarodowy program realizowany  

w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich.  

 

 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. 



STUDIA DUALNE 

 Kształcenie praktyczne to aż 864 godziny płatnego 

stażu w każdym roku akademickim oraz 

realizowanie przedmiotów praktycznych 

prowadzonych przez praktyków biznesowych. 

 

 W trakcie studiów zaplanowano bezpłatne 

zagraniczne wizyty studyjne oraz szkoły letnie,  

w ramach których istnieje możliwość odbywania 

bezpłatnych kursów, kończących się egzaminami 

certyfikującymi.  

 



WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM 

Klaster ITC Polska Centralna 

Współpraca z ośrodkami akademickimi w celu rozwoju 

kierunków kształcenia, badań naukowych i budowy 

kompetencji na potrzeby branży IT. 

 

Członkostwo w European University Association.  

Grupa ekspertów EUA zajmuje się strategią badań  

i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji. 

 

 

 



FIRMY CZEKAJĄ NA CIEBIE 

Staże u prestiżowych polskich pracodawców. 

 

Liczne staże zagraniczne w programach:  

Erasmus, Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej, DAAD - Niemiecka Centrala, 

Wymiany Akademickiej, SCIEX - Fundusz 

Stypendialny,  FSS - Fundusz Stypendialny  

i Szkoleniowy, Fundusz Wyszehradzki,  i in. 



ŻYJ Z PASJĄ 

W naszej uczelni prężnie działa 85 Studenckich Kół 

Naukowych.  

 

Skupiają one pasjonatów nauki, którzy realizują 

własne projekty. Organizują i uczestniczą  

w konferencjach oraz seminariach, zdobywając 

doświadczenie i nowe umiejętności. 

 



POTĘGUJ MOŻLIWOŚCI  
W ORGANIZACJACH STUDENCKICH 

 Samorząd studencki 

 Organizacje europejskie  

(BEST, ESN‐EYE, AIESEC, AEGEE) 

 Studenckie Radio „ŻAK” 

 Klub turystyczny „PŁazik”  

 Chór i orkiestra akademicka 

 Klub motocyklistów  

 Klub fotograficzny 

 Galerie sztuki 



BIURO KARIER 

 Jest organizatorem Akademickich Targów Pracy  

– największych tego typu targów w Polsce. 

 Współpracuje z  największymi pracodawcami  

w regionie w zakresie pozyskiwania ofert pracy 

stałej i tymczasowej. 

 Koordynuje praktyki zawodowe  

u największych pracodawców regionu  

(Bosch, Dalkia, Dell, Indesit…). 

 Prowadzi szkolenia indywidualne i zbiorowe  

oraz doradztwo zawodowe. 



POTĘGUJEMY MOŻLIWOŚCI  
SPORTOWE 

 Akademicki Związek Sportowy PŁ prowadzi  

40 sekcji. Są to m.in.: koszykówka, siatkówka, tenis 

stołowy, tenis ziemny, judo, karate, narciarstwo, 

snowboard, brydż, szachy.  

 

 Wszystkie sekcje PŁ biorą udział w 

międzyuczelnianych ligach oraz mistrzostwach szkół 

wyższych, na których zdobywamy wiele medali.  

 

 W 2018 r. AZS PŁ był organizatorem Akademickich 

Mistrzostw Świata w unihokeju oraz cheerledingu,  

a w 2019 r. w badmintonie. 



OFERTA DLA SZKÓŁ 



KONTAKT 

 Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej  

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13 

tel.: 42 631 29 74, e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl 

 

 Pełnomocnik Rektora ds. promocji uczelni  

w środowisku  szkolnym  

dr Rafał Ledzion  

tel.: 42 631 39 65, 602-825-611 

e-mail: rafal.ledzion@p.lodz.pl  

 

 Dział Promocji PŁ – opiekun szkół  

dr Aleksandra Pawlik   

tel.: 42 631 20 10, 500-469-003 

e-mail: aleksandra.pawlik@p.lodz.pl  
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