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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



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.



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 



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 



DLA PEŁNYCH ENERGII

▪ elektronika i telekomunikacja

▪ elektrotechnika (także w jęz. angielskim)

▪ energetyka

▪ Electronic and Telecommunication Engineering



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 



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 



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 



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 



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.



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



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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