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KIERUNKI STUDIÓW 
PROWADZONE W PŁ

2019/2020W ROKU 
analityka chemiczna

architektura

automatyka i robotyka

biogospodarka

biomateriały inspirowane naturą (tylko po angielsku)

biotechnologia

budownictwo

chemia

chemia budowlana

chemia w kryminalistyce (tylko II stopnia)*

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetyka

fizyka techniczna

gospodarka przestrzenna

informatyka

inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria biochemiczna

inżynieria biomedyczna

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria kosmiczna

inżynieria materiałowa

inżynieria produkcji

inżynieria środowiska

inżynieria wzornictwa przemysłowego

inżynieria zarządzania

logistyka

matematyka stosowana

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

menedżer żywności i żywienia

nanotechnologia

papiernictwo i poligrafia

rewitalizacja miast (tylko II stopnia)

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

techniki dentystyczne (tylko II stopnia)

technologia chemiczna

technologia kosmetyków (tylko II stopnia)

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo

transport

włókiennictwo (tylko II stopnia)

włókiennictwo i przemysł mody

wzornictwo

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji

* kierunek planowany do uruchomienia 

STUDIA I STOPNIA 
W JĘZYKACH OBCYCH

biotechnologia - Biotechnology
elektronika i telekomunikacja - Telecommunications and Computer Science 
informatyka - Computer Science and Information Technology 
inżynieria chemiczna i procesowa – Advanced Technologies (na WIPOŚ)*
inżynieria wzornictwa przemysłowego - Advanced Design and Technology 
mechanika i budowa maszyn - Advanced Mechanical Engineering 
zarządzanie - Management 
zarządzanie i inżynieria produkcji - Management and Production Engineering 

STUDIA II STOPNIA 
W JĘZYKACH OBCYCH

architektura - Architecture 
biomateriały inspirowane naturą - Advanced Biobased and Bioinspired Materials 
biotechnologia - Biotechnology
elektronika i telekomunikacja - Telecommunications and Computer Science 
elektrotechnika - Electrical Engineering (na WEEIA)
fizyka techniczna - Science and Technology 
informatyka - Computer Science 
informatyka - Information Technology 
inżynieria biomedyczna - Biomedical Engineering 
mechanika i budowa maszyn - Mechanical Engineering and Applied Computer Science 
zarządzanie – Management (na WZiIP)
zarządzanie i inżynieria produkcji - Business and Technology 
zarządzanie i inżynieria produkcji - Gestion et Technologie 

* kierunek planowany do uruchomienia 

Informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl
Kontakt do Sekcji Rekrutacji PŁ:  ul. Radwańska 29, Łódź;  tel. 42 631 29 74;  e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl 
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