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Politechnika Łódzka

Cieszymy się, że wybraliście Politechnikę 

Łódzką jako miejsce, gdzie odbędziecie 

swoje studia. Dbając o najwyższe standardy 

nauczania, uczelnia przygotowuje 

specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, 

w tym w innowacyjnych sektorach nowych 

technologii. Łódzkie środowisko akademickie 

jest otwarte i przyjazne dla studentów 

zagranicznych. Politechnika Łódzka ma 

ponad 25-letnią tradycję w kształceniu 

międzynarodowym. W trosce o zapewnienie 

studentom zagranicznym kompleksowego 

wsparcia, utworzyliśmy Centrum Współpracy 

Międzynarodowej. To przyjazne dla Was 

miejsce z obsługą wszystkich spraw 

związanych ze studiami.

Witamy 
w Politechnice Łodzkiej!
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KREATYWNA I INNOWACYJNA 
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STRUKTURA

W1 – Mechaniczny (WM, bud. A22)

W2 – Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA, bud. A10)

W3 – Chemiczny (WCh, bud. A27)

W4 – Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (WTMIWT, bud. A33)

W5 – Biotechnologii i Nauk o Żywności (BINOŻ, bud. A4)

W6 – Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAIŚ, bud. B7)

W7 – Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS, bud. A14)

W9 – Zarządzania i Inżynierii Produkcji (WZiIP, bud. D3, D4)

W10 – Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (WIPOŚ, bud. B4)

Wydziały 

Kolegium Gospodarki Przestrzennej (bud. B7)

Kolegium Logistyki (bud. B9)

Kolegium Towaroznawstwa (bud. A33)

Jednostki  międzywydziałowe

Centrum Współpracy Międzynarodowej (bud. A16)

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (bud. A16)

Centrum Językowe (bud. B25)

Centrum Sportu (bud. C4)

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki (bud. C3)

Biblioteka Politechniki Łódzkiej (bud. B22)

Centrum Komputerowe (bud. A5, A10)

Centrum Technologii Informatycznych (bud. B19)

Jednostki  ogólnouczelniane
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inżynieria materiałowa (I, II)

KIERUNKI STUDIÓW
mechatronika (I)

inżynieria produkcji (I, II)

inżynieria kosmiczna (I, II)

techniki dentystyczne (II)

mechanika i budowa maszyn (I, II)

WM

chemia (I, II)

nanotechnologia (I, II)

technologia chemiczna (I, II)

ochrona środowiska (I, II)

chemia budowlana (I, II)

chemia i inżynieria materiałów 
specjalnego przeznaczenia (II)

WCh

wzornictwo (I, II)

włókiennictwo (II)

włókiennictwo i przemysł mody (I)

inżynieria wzornictwa przemysłowego (I)

WTMIWT

biogospodarka (I)

biotechnologia (I, II)

technologia kosmetyków (II)

menedżer żywności i żywienia(I)*

biotechnologia środowiska (I)

technologia żywności 
i żywienie człowieka (I, II)

BINoŻ

architektura (I, II)

budownictwo (I, II)

architektura wnętrz (I)

rewitalizacja miast (II)

WBAIŚ

gospodarka przestrzenna (II)
Kolegium 

Gospodarki 
Przestrzennej

Studia w języku polskim
transport (I, II)

energetyka (I, II)

automatyka i robotyka (I, II)

inżynieria bezpieczeństwa pracy (I)

inżynieria środowiska (I, II)

informatyka (I, II)

fizyka techniczna (I, II)

matematyka stosowana (I, II)
FTIMS

logistyka (I)Kolegium 
Logistyki

mechatronika (I, II)

elektrotechnika (I, II)

inżynieria biomedyczna (I, II)

elektronika i telekomunikacja (I, II)

systemy sterowania
   inteligentnymi  budynkami (I)

WEEIA

inżynieria biochemiczna (I)

inżynieria chemiczna i procesowa (I, II)
WIPOŚ

zarządzanie (I, II)

inżynieria zarządzania (I)

papiernictwo i poligrafia (I, II)

zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II)

WZiIP

towaroznawstwo (I) Kolegium 
Towaroznawstwa 

* kierunek planowany do uruchomienia
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KIERUNKI STUDIÓW

Studia w języku angielskim

Architecture Engineering (I), WBAIŚ

Advanced Biobased and Bioinspired Materials (I), WCh

Advanced Design and Technology (II), WTMIWT

Advanced Mechanical Engineering (II), WM

Biomedical Engineering (I), WEEIA

Biotechnology (I, II), BiNoŻ

Business and Technology (I), WZiIP

Computer Science (I), WEEIA

Computer Science and Information Technology (II), WEEIA/FTIMS

Information Technology (I), FTIMS

Management (II), WZiIP

Management and Production Engineering (II), WZiIP

Mechanical Engineering and Applied Computer Science (I), WM

Science and Technology (I), FTIMS

Telecommunications and Computer Science (I, II), WEEIA

Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego

Management (I) 

Wydział  Zarządzania 
i  Inżynieri i  Produkcji

Advanced Technologies (II) 

Wydział  Inżynieri i  Procesowej
i  Ochrony Środowiska

Studia w języku francuskim

Gestion et Technologie (I), WZiIP

Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego
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STOPNIE STUDIÓW

I
II
III

3 – 4 latainżynierskie/
licencjackie

magisterskie

doktoranckie 

1,5 – 2 lata

4 lata

ECTS
co to jest?

Europejski System Transferu i Akumulacji 
Punktów (European Credit Transfer and 
Accumulation System) jest systemem 
punktowym, który ułatwia uznawanie 
okresów studiów odbytych poza uczelnią 
macierzystą. System ten pozwala 
 na “mierzenie” w skali punktowej nakładu 
pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie 
danego przedmiotu/zajęć.

ZASADY PRZYPORZĄDKOWANIA PUNKTÓW ECTS 
PRZEDMIOTOM

1 rok akademicki (1 500 – 1 800 godzin pracy) = 60 punktów ECTS

25 – 30 godzin pracy = 1 punkt ECTS

Punkty ECTS są przyznawane na podstawie 
oszacowanego nakładu pracy przeciętnego 
studenta. Chroni to wszystkich studentów, 
zarówno tych wybitnych, jak i słabych, przed 
nadmiernie przeładowanymi lub zbyt „lekkimi” 
programami. Jednocześnie przyznana liczba 
punktów ECTS nie jest bezpośrednio związana 
z liczbą godzin zajęć. Godzina wykładu może 
wymagać od studentów dodatkowo 3 godzin 
samodzielnej pracy, natomiast przygotowanie 
do seminarium może zająć cały tydzień.

Nie powinno się przyporządkowywać większej 
liczby punktów ECTS niż 60 za zaliczenie roku 
studiów. Można to zrobić tylko w szczególnych 
wypadkach, jednak należy to uzasadnić 
i udokumentować w katalogu przedmiotów. 

Punkty ECTS student może uzyskać tylko 
po wykonaniu wymaganej pracy i zaliczeniu 
(uzyskaniu oceny pozytywnej) przedmiotu 
– liczba punktów ECTS za zaliczenie 
danego elementu programu ma charakter 
bezwzględny i nie zależy od uzyskanej oceny.

Punkty ECTS nie określają statusu zajęć, jego 
ważności w programie studiów czy prestiżu 
nauczyciela.

Punkty ECTS przyznaje się za wszystkie 
elementy programu studiów, zarówno te 
należące do programów studiów kończących 
się uzyskaniem dyplomu, jak i moduły 
prowadzone dla osób, które nie odbywają 
pełnych studiów.
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Istnieją dwa rodzaje egzaminów: ustny i pisemny. 
Egzamin pisemny może mieć formę testu lub formę 
opisową. Na egzaminie pisemnym nie wolno ściągać 
ani rozmawiać.

Egzaminy

Oprócz systemu ECTS obowiązuje system oceniania 
w skali od 2 do 5. Oceną najniższą niezaliczającą 
jest 2, pozostałe zaliczają przedmiot, 5 jest oceną 
najwyższą. Dopuszczalne są też oceny 3,5 i 4,5.
Student dostaje oceny z egzaminów, laboratoriów, 
projektów, seminariów i niektórych zaliczeń 
(oprócz wf-u, szkoleń, praktyk).

System oceniania Legitymacja studencka 
Legitymacja studencka poświadcza status studenta

W Politechnice Łódzkiej obowiązuje elektroniczna legitymacja studencka, 
która wydawana jest studentowi po immatrykulacji. Student uczelni ma prawo 
do posiadania legitymacji do dnia ukończenia studiów. Ważność legitymacji 
potwierdzana jest co semestr przez aktualizację danych w systemie elektronicznym 
oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu. 

Koszt wydania elektronicznej legitymacji studenckiej to 17 zł. Opłatę należy wnieść 
na indywidualny numer konta uzyskany w dziekanacie. 

Legitymacja studencka uprawnia do 50% ulgi przy przejazdach środkami 
komunikacji miejskiej. Student do ukończenia 26. roku życia może korzystać 
z ulgowych przejazdów publicznego transportu zbiorowego autobusowego (49%)
i kolejowego (51%).

Numer albumu
To nadawany w ramach uczelni indywidualny numer, który jest przypisany 
studentowi na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia 
realizowanych przez studenta w tej uczelni. Numer albumu wpisuje się 
do legitymacji studenckiej. Numer albumu jest jednocześnie loginem 
do systemu virTUL.
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K ALENDARZ AK ADEMICKI

Okres zajęć

Sesja

Ferie

Wakacje

Święta ruchome (wolne od zajęć)

Święta (wolne od zajęć)

Wydarzenia uczelniane

≈

Aktualny plan zajęć można zawsze znaleźć na stronie 
każdego wydziału w zakładce „Dla Studenta”.

24–26.12
Boże Narodzenie

01.01
Nowy Rok

06.01
Święto Trzech Króli

01.11
Dzień Wszystkich Świętych

11.11
Święto Niepodległości

0 9 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2
s e m e s t r  z i m o w y

01.05
Święto Pracy

15.08
Święto Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny

03.05
Święto Konstytucji Trzeciego Maja 

 
jeden z czwartków
Boże Ciało

≈
niedziela
poniedziałek
Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny

≈

0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8
s e m e s t r  l e t n i

JuwenaliaMobility Week
Spotkanie organizacyjne dla

studentów zagranicznych
Dni Adaptacyjne dla studentów 
zagranicznych

24.05
Święto Politechniki ŁódzkiejChristmas meeting
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WebDziekanat
Elektroniczny Dziekanat 
webdziekanat.p.lodz.pl

Serwis WebDziekanat umożliwia dostęp do wszystkich 
niezbędnych informacji związanych z tokiem studiów, 
m.in. plany zajęć, opłaty za studia, oceny, terminy 
i formularze podań.

WIK AMP
Wirtualny Kampus 
Politechniki Łódzkiej 
edu.p.lodz.pl

Platforma wspierająca nauczanie zdalne 
(e-learning) w Politechnice Łódzkiej.

virTUL
virtual Lodz University of Technology
virtul.p.lodz.pl

Centralna platforma internetowa umożliwiająca dostęp do wszystkich usług 
elektronicznych Politechniki Łódzkiej. Dostęp do tych usług następuje przez 
tzw. centralne logowanie – hasło dostępu jest wspólne dla usług elektronicznych 
oferowanych w PŁ, m.in.: Platformy WIKAMP, poczty i WebDziekanatu. 

Do wszystkich powyższych usług loginem jest numer albumu. 

Po hasło dostępu do wymienionych usług studenci powinni zgłosić się 
z ważną legitymacją studencką do gmachu Biblioteki PŁ, ul. Wólczańska 223 
(bud. B22) do pokoju nr 203, na II piętrze.
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“Szanowny Panie Doktorze/Profesorze,

Szanowna Pani Dziekan,

uprzejmie proszę o informację 

w sprawie najbliższego terminu konsultacji.

Z poważaniem,

Jan Kowalski”

Przykładowy e-mail

Zimbra
System Poczty Elektronicznej PŁ (SPE): 
poczta.p.lodz.pl

System Poczty Elektronicznej PŁ (SPE) Zimbra umożliwia przesyłanie 
poczty elektronicznej pomiędzy pracownikami i studentami PŁ oraz 
komunikację mailową ze światem zewnętrznym. Każdy student 
Politechniki Łódzkiej posiada automatycznie utworzone konto pocztowe.

Korzystanie z konta PŁ jest obowiązkowe. Korespondencja z uczelnią 
prowadzona jest z konta PŁ.

wifi  Eduroam
Eduroam umożliwia użytkownikowi uzyskanie połączenia 
do sieci bezprzewodowej na terenie jednostek naukowych 
i szkolnictwa wyższego, w tym Politechniki Łódzkiej. 
Do podłączenia się do sieci eduroam na komputerze 
użytkownika należy zainstalować certyfikat osobisty, 
który każdy student PŁ może wygenerować na swój 
politechniczny adres e-mail. Korzystanie z serwisu przez 
pracowników i studentów PŁ wymaga logowania.

Więcej informacji: 
www.ck.p.lodz.pl/uslugi/eduroam

Styl wiadomości uzależniony jest od jej adresata, tzn. oficjalnie należy zwracać się do osób, których nie 
znasz, które mają wyższe stanowisko lub są starsze, a mniej oficjalnie do osób znajomych.

W uczelni należy zwracać się do adresatów (wykładowców/pracowników) zgodnie z ich stanowiskiem 
i tytułem/stopniem naukowym. Jeśli nie znasz stanowiska czy tytułu naukowego, rozpocznij mail zwrotem: 
Szanowny Panie/Szanowna Pani.

Jak napisać e-mail?

Politechnika Łódzka20 21Politechnika Łódzka

http://poczta.p.lodz.pl
http://www.ck.p.lodz.pl/uslugi/eduroam


STYPENDIA I GRANTY 

Programy stypendialne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

Tel.: +48 22 390 35 00

e-mail: biuro@nawa.gov.pl

www.nawa.gov.pl

Kontakt 

Program Stypendialny Rządu RP 
im. Konstantego Kalinowskiego 

Program skierowany jest do obywateli Białorusi, którzy są absolwentami 
szkół średnich lub którzy zostali relegowani z uczelni z przyczyn  
politycznych, lub którym uniemożliwia się podjęcie studiów na Białorusi, 
a także absolwenci niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba 
Kołasa w Mińsku. Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego 
jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych 
Białorusinów niemogących studiować na Białorusi ze względu na swoje 
polityczne poglądy. 

Więcej informacji: 
www.studium.uw.edu.pl/program-im-kalinowskiego

Stypendium Politechniki 
Łódzkiej  z  Własnego Funduszu 
Stypendialnego

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej studiujący w Politechnice Łódzkiej 
mogą otrzymać, na podstawie swojej średniej ocen z poprzedniego 
semestru, stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania w Domu 
Studenckim PŁ. Konkurs ogłaszany jest zawsze na początku semestru.

Więcej informacji: 
Dział Nauki PŁ, tel. 42 631 20 52

Program stypendialny dla Polonii: 

Dla kogo? dla cudzoziemców polskiego pochodzenia i posiadaczy Karty Polaka.

Które kraje? Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, 
Rumunia, Słowacja, Węgry, państwa byłej Jugosławii, Ukraina, Rosja oraz państwa 
Azji Środkowej i Kaukazu, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki. 

Jakie studia? I i II stopnia w polskich uczelniach publicznych.

Program stypendialny im. Stefana Banacha: 

Dla kogo? obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego UE.

Które kraje? Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina.

Jakie studia? II i III stopnia w polskich uczelniach publicznych.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza: 

Dla kogo? obywatele państw rozwijających się.

Które kraje? Angola, Etiopia, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, 
Mongolia, Mozambik, Nigeria, Palestyna, RPA, Senegal, Tanzania, Wietnam i inne.

Jakie studia? II stopnia (poprzedzone rocznym kursem przygotowującym do 
podjęcia studiów w Polsce) i III stopnia w uczelniach publicznych.
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Opłaty za studia

Studenci zagraniczni przyjęci na studia na zasadach 
innych niż obowiązujące obywateli polskich 
na warunkach odpłatności, ponoszą opłaty 
za studia w wysokości od 500 do 2000 euro za 
semestr. Opłata powinna zostać wniesiona 
przed rozpoczęciem kolejnego semestru 
studiów. W przypadku trudnej sytuacji 
materialnej cudzoziemca, rektor, na wniosek 
zainteresowanego, może obniżyć opłatę, rozłożyć 
ją na raty lub zwolnić z niej całkowicie. 

Studenci zagraniczni odbywający studia 
na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
studiują nieodpłatnie. Wnoszą oni jedynie opłaty 
związane z powtarzaniem przedmiotu lub semestru 
i realizacją zajęć nieobjętych planem studiów. 

Opłaty za wydawane studentom dokumenty 

·  elektroniczna legitymacja studencka - 17 zł,

·  dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,

·  dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,

·  legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - 19 zł.
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Program Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej oferuje wszystkim 
studentom naszej uczelni wymianę w ramach państw uczestniczących 
w programie – 28 krajów UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, 
Turcja, Macedonia oraz wybranych krajów partnerskich
(na specjalnych zasadach).

Сoroczne wydarzenie odbywające się jesienią, które promuje 
mobilność studentów w Politechnice Łódzkiej. W jego ramach 
można dowiedzieć się więcej o możliwoścach udziału 
w programach wymiany studenckiej.

Mobil ity Week

· zdobycie doświadczenia
· poznanie nowych kultur
· doskonalenie znajomości języków obcych
· lepsze perspektywy na rynku pracy

Zalety programu to:

· na studia: student I, II, III stopnia studiów w PŁ
· na praktykę: student I, II, III stopnia studiów w PŁ      
  oraz absolwent zakwalifikowany na wyjazd 
  na ostatnim roku studiów przed obroną

Kto może wyjechać?

· 360 dni na wyjazdy na każdym stopniu studiów
· wyjazd nawet kilka razy na tym samym stopniu       
  studiów
· wyjazd na studia od 90 do 360 dni oraz na praktykę   
  od 60 do 360 dni
· stypendium programu Erasmus+

Ogólne zasady:

Centrum Współpracy Międzynarodowej
ul. Żwirki 36 (bud. A16), I piętro, p. 120
www.erasmus.p.lodz.pl

Kontakt
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Nasze kampusy są nie tylko wizytówką uczelni, 

ale także miasta. Położone blisko słynnej ulicy 

Piotrkowskiej stanowią zwarty teren, na którym 

znajdują się wszystkie budynki politechniki, sale 

zajęciowe, laboratoria, warsztaty, dziekanaty, 

rektorat. Szczególny charakter nadają mu 

XIX-wieczne pałacyki i zrewitalizowane budynki 

pofabryczne, przystosowane do nowocześnie 

prowadzonego kształcenia. Ozdobą kampusu 

jest park z unikatowym drzewostanem. 

Zapraszamy do zapoznania się z mapą naszego 

kampusu . 

Tu studiujemy i  mieszkamy

Kampus

https://www.p.lodz.pl/pl/mapa-kampusu
https://www.p.lodz.pl/pl/mapa-kampusu


ZAKWATEROWANIE

Osiedle Akademickie Politechniki Łódzkiej tworzy 9 domów studenckich, w których panują 
dobre warunki i atmosfera do nauki, a jednocześnie korzystny klimat do przyjemnego 
spędzania wolnego czasu. Sieć komputerowa, która zapewnia dostarczenie Internetu 
do każdego pokoju, rozwinięta baza rekreacyjna, stołówka, kluby studenckie – to tylko 
niektóre atuty naszych akademików. 

Atutem Osiedla jest dobra lokalizacja: niedaleko centrum miasta, z dogodnym dostępem 
do komunikacji miejskiej, terenów rekreacyjnych (parki), sportowych (Zatoka Sportu), 
dworca kolejowego (ok. 3 km), lotniska oraz centrów handlowych. To tutaj znajdują się 
kluby studenckie, stołówka, fryzjer, przychodnie lekarskie, bankomat oraz sklepy.

PŁ dysponuje salą widowiskową, która znajduje się 
w budynku C15 przy al. Politechniki 3a. Sala jest 
klimatyzowana, nagłośniona, wyposażona w sprzęt 
multimedialny, składa się z widowni oraz sceny. Jest 
to obiekt przeznaczony do organizacji imprez typu 
festiwale, konkursy, spotkania z ekspertami, konferencje 
naukowe. Ćwiczą w niej: Akademicka Orkiestra PŁ, 
Chór PŁ, Klub Kuglarski PŁ – PoliŻongler, odbywają się 
również Wybory Miss PŁ, gale sportowe, koncerty.
Na terenie Osiedla swoje siedziby mają organizacje 
studenckie, tj. Samorząd Studencki, Akademicki Związek 
Sportowy, Zrzeszenie Studentów Polskich, BEST (Board 
of European Students of Technology), Studencki Klub 
Turystyczny „Płazik”, to stąd audycje nadaje Studenckie 
Radio ŻAK PŁ.

Osiedle Akademickie PŁ
Komisja ds. zakwaterowań PŁ
al. Politechniki 3a, I piętro
tel. +48 42 631 28 41
e-mail: komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl
www.samorzad.p.lodz.pl/zakwaterowania

Kontakt 

AK ADEMIKI

II  DS
al. Politechniki 5, 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 21 92
e-mail: elzbieta.klys@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe

I I I  DS 
al. Politechniki 7, 90-924 Łódź
tel. + 48 42 631 21 93
e-mail: lidia.polis@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe

IV DS
al. Politechniki 9a, 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 21 94
e-mail: urszula.szczepanska@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe

V DS
ul. Lumumby 3, 90-924 Łódź
tel. + 48 42 631 27 05
e-mail: ewa.filipczak@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe

Aktualny cennik:
www.p.lodz.pl/pl/lista/cenniki-osiedle

VI DS 
al. Politechniki 11, 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 21 96
e-mail: zofia.luczynska@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe

VII  DS 
al. Politechniki 9, 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 21 97
e-mail: emila.lewandowska@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe

VIII  DS 
ul. Radwańska 40/42, 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 21 98
e-mail: urszula.mroczka@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe

IX DS
ul. Piotrkowska 277, 90-924 Łódź 
(wejście od ul. Wólczańskiej 232)
tel. +48 42 631 24 86
e-mail: renata.dynarek@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe

I  DS
al. Politechniki 3b, 90-924 Łódź
tel. + 48 42 631 21 91
e-mail: recepcja@info.p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe
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Przeniesienie do innego akademika 

wnoszona jest do 20-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 
Każdy student na stronie webdziekanat.p.lodz.pl musi wygenerować 
konto, na które ma wnosić opłatę za akademik. Kara z tytułu 
nieterminowego wnoszenia opłat wynosi 30 zł miesięcznie. 
Studenci wymiany zagranicznej przy zakwaterowaniu uiszczają 
zwrotną kaucję w wysokości 600 zł. 

Opłata za akademik 

 

Przedłużanie zakwaterowania 
na kolejny rok akademicki i na wakacje 

W kwietniu należy złożyć wniosek o przedłużenie zakwaterowania 
na kolejny rok akademicki.
 
W czerwcu składane są wnioski o przedłużenie zakwaterowania na okres 
letni (lipiec-sierpień). Opłata za akademik w miesiącach wakacyjnych jest 
nieznacznie wyższa. 

Rezerwacja miejsca w akademiku na kolejny rok akademicki to koszt 100 zł, 
o które pomniejszana jest opłata za zakwaterowanie w październiku.

Istnieje możliwość zakwaterowania w prywatnych akademikach 
w Łodzi lub wynajęcia prywatnego mieszkania samodzielnie albo 
z innymi studentami. Można szukać ogłoszeń z ofertami mieszkań 
do wynajmu w lokalnej prasie lub w internecie. 

Adresy stron internetowych prywatnych akademików:
www.studentdepot.pl
www.akademiki.org
www.basecampstudent.com

Zasady pobytu w akademiku

· Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 6:00.

· Należy sprzątać po sobie w kuchni i w swoim pokoju.

· Odwiedziny gościa powinny być zgłaszane na portierni, a przenocowanie gościa    
   w administracji akademika, za opłatą 15 zł/noc.

· Korzystanie z pralni możliwe jest po obowiązkowym zapisaniu się na liście na   
  określoną datę i  godzinę. Po skończeniu prania, należy zwrócić klucz.

· Za korzystanie z dodatkowych salek (siłownia, fitness, bilard, itp.) należy wnieść   
  składkę.

· Uzyskanie dostępu do internetu możliwe jest po zgłoszeniu się do 
  administratora sieci i za dodatkową opłatą.

Regulamin Osiedla Akademickiego
 www.samorzad.p.lodz.pl/regulaminy-oa-pl

Należy udać się z podaniem do Rady Mieszkańców w obecnym akademiku 
oraz do Kierownika DS, a następnie złożyć to podanie do Komisji 
ds. zakwaterowań Samorządu Studenckiego na al. Politechniki 3a.

Gdy NIE został przydzielony Ci 
akademik:
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KOŁA NAUKOWE, ORGANIZACJE 
I STOWARZYSZENIA STUDENCKIE

Koła naukowe
W Politechnice Łódzkiej działa ok. 80 kół naukowych 

w ramach wszystkich wydziałów.

Stowarzyszenia studenckie

Studenckie Forum Business Centre Club
www.sfbcc.org.pl/lodz

BEST Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów
www.best.p.lodz.pl

ESN-EYE Erasmus Student Network
www.eye.esn.pl

IAESTE – The International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience
www.facebook.com/iaeste.tul

AIESEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych
www.aiesec.pl/lodz

Organizacje studenckie

www.polizongler.p.lodz.pl
Klub Kuglarski PoliŻongler

www.kmpl.p.lodz.pl
Klub Motocyklistów PŁ

www.enactus.p.lodz.pl
ENACTUS

www.ife-sailing.pl
IFE Sailing

www.facebook.com/knppt
Petrolheads Politechnika Łódzka

www.chor.p.lodz.pl
Chór Akademicki

www.facebook.com/akademicka.
orkiestra.politechniki.lodzkiej

Orkiestra Akademicka

www.zak.lodz.pl
Studenckie Radio ŻAK

www.samorzad.p.lodz.pl
Samorząd Studencki

www.plazik.pl

Płazik 
Studencki Klub Turystyczny

www.skpb.lodz.pl

Studenckie Koło 
Przewodników Beskidzkich

www.rsn.p.lodz.pl

Rada Studentów 
z Niepełnosprawnością

www.rapp.pl/lodz

RAPP 
Ruch Akademicki Pod Prąd

www.azs.p.lodz.pl
Akademicki Związek Sportowy AZS 

www.facebook.com/KlubFotograficznyPL
Klub Fotograficzny

www.nzs.lodz.pl

NZS Organizacja Uczelniana Politechniki 
Łódzkiej  Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów Regionu Łódzkiego
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ŻYCIE SPORTOWE PŁ

Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej prowadzi 
treningi sekcji sportowych w następujących dyscyplinach: 

acroyoga

aerobik

akrobatyka powietrzna

badminton

brydż sportowy

ergometr wioślarski

fit and jump

fitness

float fitness

futsal K

futsal/piłka nożna M

jeździectwo 

joga

judo K i M

karate

kolarstwo

Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej
al. Politechniki 11 (bud. C4), 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 28 65, +48 42 631 28 21
e-mail: s-3@adm.p.lodz.pl

Kontakt

Zatoka Sportu
al. Politechniki 10 (bud. B28), 93-590 Łódź
e-mail: zatokasportu@info.p.lodz.pl
www.zatokasportu.lodz.pl

Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej
al. Politechniki 3a (bud. C15), 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 28 23
e-mail: politechnika.lodz@azs.pl
www.azs.p.lodz.pl

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” jest jednostką 
organizacyjną PŁ. To kompleks sportowy z 2 basenami, w tym największym w Łodzi krytym basenem 
50-metrowym. Studenci Politechniki Łódzkiej mają tu zajęcia w ramach wychowania fizycznego, 
a w czasie wolnym 40-procentową zniżkę za wstęp na pływalnię. Oprócz strefy basenowej, w Zatoce 
Sportu jest kompleks ścianek do wspinaczki - największa ma 17 metrów wysokości, klub fitness oraz 
restauracja. W roku akademickim 2018/2019 zostanie udostępniona wielofunkcyjna hala sportowa 
z trzema boiskami do koszykówki lub siatkówki oraz korty do badmintona.

Zatoka Sportu

Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej zajmuje się realizacją zajęć wychowania fizycznego dla 
studentów naszej uczelni. Studenci zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w-f na II, III i IV 
semestrze studiów i mają do wyboru zajęcia łącznie z 13 specjalizacji, m.in. piłka nożna, pływanie, 
ćwiczenia siłowe czy taniec.

Studentom, którzy sportem lubią się zajmować tylko rekreacyjnie, Centrum Sportu oferuje 
200-metrową bieżnię tartanową, boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę ze sztuczną nawierzchnią 
oraz boisko do piłki plażowej.

Centrum Sportu

Klub Uczelniany AZS  Politechniki Łódzkiej jest 
klubem sportowym, umożliwiającym rozwój 
sportowy zarówno wyczynowym zawodnikom jak 
i studentom pragnącym podjąć swoje pierwsze 
treningi w wielu dziedzinach sportowych. Klub 
umożliwia reprezentowanie Politechniki Łódzkiej 
na Akademickich Mistrzostwach Polski, których 
medaliści mogą liczyć na uzyskanie stypendium 
Rektora dla najlepszych studentów. Większość 
zajęć sekcji sportowych KU AZS PŁ umożliwia 
zaliczanie obowiązkowych zajęć w-f na PŁ.

Akademicki  Związek 
Sportowy PŁ

koszykówka K i M

nordic walking

nurkowanie

piłka siatkowa K i M

pływanie

squash

szachy

taekwondo

taniec towarzyski

tenis

tenis stołowy

trójbój siłowy

unihokej

wpinaczka sportowa

żeglarstwo
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BIBLIOTEKI

Biblioteka Politechniki Łódzkiej jest największą 
biblioteką techniczną w regionie. Składa się na nią 
biblioteka główna oraz sześć bibliotek filialnych. Razem 
z bibliotekami zakładowymi, działającymi w jednostkach 
organizacyjnych uczelni, tworzą system biblioteczno-
informacyjny PŁ.

· Biblioteka Biotechnologii i Nauk o Żywności
  (bud. A2)        

  www.bg.p.lodz.pl/biblioteka-biotechnologii 

· Biblioteka Budownictwa i Architektury 
   im. Jerzego Samujłły (bud. B6) 
   www.bg.p.lodz.pl/biblioteka-budownictwa

· Biblioteka Chemiczna 
   im. Osmana Achmatowicza (bud. A26)

   www.bg.p.lodz.pl/biblioteka-chemiczna

· Biblioteka Elektrotechniki (bud. A12) 

   www.bg.p.lodz.pl/biblioteka-elektrotechniki

· Biblioteka Mechaniki (bud. A20) 
   www. bg.p.lodz.pl/biblioteka-mechaniki

· Biblioteka Beletrystyczna (bud. B22) 
   www.bg.p.lodz.pl/biblioteka-beletrystyczna

Biblioteki  f i l ialne:

Biblioteka 
Politechniki Łódzkiej

bud. B22, bg.p.lodz.pl

 

· Biblioteka w Instytucie Informatyki 
   (bud. B9, pok. 249) 

· Biblioteka w Instytucie Papiernictwa 
  i Poligrafii (bud. B17)

· Biblioteka w Instytucie Architektury 
  Tekstyliów (bud. A33, pok. 425)

· Biblioteka w Instytucie Maszyn 
  Przepływowych (bud. B13, pok. 217)

· Biblioteka w Międzyresortowym Instytucie 
  Techniki Radiacyjnej (bud. C2)

· Biblioteka Wydziałowa na Wydziale 
  Zarządzania i Inżynierii Produkcji (bud. D5) 

   www.woiz.p.lodz.pl/biblioteka-wydzialowa

· Biblioteka w Centrum Językowym (bud. B25)

· Biblioteka na Wydziale Inżynierii Procesowej 
  i Ochrony Środowiska (bud. B10)

Biblioteki  zakładowe 
i  instytutowe: 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie 

Filia Nr 18, tzw. "biblioteka na piętrze", 
al. Politechniki 3a, bud. C15
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Polska to kraj położony w centrum Europy. 

Od północy oblewa ją zimne Morze Bałtyckie 

z rozległymi plażami z drobnym, czystym 

piaskiem. Południe kraju jest zamknięte 

pasmem gór Karpat. Centrum Polski to 

teren nizinny i to właśnie tutaj znajduje się 

Łódź – trzecie największe miasto Polski. 

Łódź jest ośrodkiem akademickim, polską 

stolicą przemysłu kreatywnego i festiwali. 

Eklektyczny styl miasta oddają pałace dawnych 

fabrykantów, smaki czterech kultur, hale 

fabryczne, wielkoformatowe murale i tętniąca 

życiem ulica Piotrkowska.

W centrum Europy.. .
W centrum Polski . . .

Polska i Łódź



Łódź

RZECZPOSPOLITA POLSK A 

polski
oficjalny język 

Warszawa
stolica

Symbole

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem 
Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

9. największy kraj w Europie

≈ 38 milionów obywateli w Polsce

≈ 700 tysięcy mieszkańców w Łodzi

flaga

godło Polski

herb Łodzi

srebro, woda, 
czystość

ogień, odwaga, 
waleczność

Polska i Łódź Polska i Łódź42 43



JAK DOJECHAĆ DO ŁODZI?

1Lotnisko Władysława Reymonta

Obsługuje popularne linie lotnicze, m.in. Ryanair. 

www.airport.lodz.pl

Łódź zlokalizowana jest w centrum 
Polski, co gwarantuje łatwy dojazd 
różnymi środkami transportu:

Transport lotniczy

Dojazd z lotniska do Łodzi:

Lotnisko Łódź

30 min. 4 PLNautobus 
nr 55 

30 min. ≈30 PLNtaxi

2 Lotnisko Chopina (Okęcie)

Zlokalizowane w Warszawie, około 150 km od Łodzi.
Obsługuje połączenia międzynarodowe i jest największym 
lotniskiem w Polsce.

www.lotnisko-chopina.pl

Dojazd z lotniska do Łodzi:

www.rozklad-pkp.pl
www.modlinbus.pl
www.okbus.pl

Lotnisko Łódź

Lotnisko Warszawa

Warszawa Łódź

st. Łódź Fabryczna/
Łódź Kaliska

st. Warszawa Centralna

2,5 godz. 9-50 PLNOKbus 
modlinbus

taxi

30 min. 5-50 PLN

autobus
miejski nr 175

pociąg SKM

1,5 godz. ≈30 PLNpociąg 
PKP SA
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3 Lotnisko Modlin

Położone niedaleko Warszawy i oferujące tanie przeloty.
www.modlinairport.pl

Dojazd z lotniska do Łodzi:

Lotnisko Łódź

3 godz. 9-50 PLNmodlinbus

Lotnisko Warszawa

2,5 godz. 9-35 PLNmodlinbus

Warszawa Łódź

st. Łódź Fabryczna/
Łódź Kaliska

st. Warszawa Centralna

1,5 godz. ≈30 PLNpociąg 
PKP SA

Transport kolejowy

W pobliżu nich zlokalizowane są przystanki tramwajowe 
oraz autobusowe pozwalające na dojazd w dowolne 
miejsce miasta. Przy wyjściu z dworców są również 
parkingi dla taksówek. Dojazd taksówką do Politechniki 
kosztuje ok. 20 zł.

Dojście pieszo z dworca Łódź Kaliska do uczelni oraz 
akademików zajmuje ok. 20 – 30 minut.

Najważniejsze stacje kolejowe w Łodzi:

Łódź 
Kaliska

Łódź 
Fabryczna

Jednym z najpopularniejszych przewoźników autokarowych jest FlixBus - 
www.flixbus.pl oferujący połączenia międzymiastowe w przystępnej cenie. 
Dojazd do Łodzi jest możliwy m.in. z Amsterdamu, Berlina, Tallina, Pragi.

Skorzystać można także z taniej i szybkiej możliwości transportu BlaBlaCar: 
www.blablacar.pl

Transport samochodowy

Swoją podróż po Polsce łatwo jest
zaplanować za pomocą stron: 
www.e-podroznik.pl 
www.jakdojade.pl

Wyszukiwanie trasy i połączeń
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TR ANSPORT W ŁODZI

Rozkład jazdy: 
www.mpk.lodz.pl/rozklady

W Łodzi transport zapewnia spółka MPK oferująca przejazdy autobusami 
oraz tramwajami. Obowiązują bilety czasowe, dostępne do nabycia w kioskach 
oraz w biletomatach znajdujących się w większości tramwajów i autobusów. 
Pasażer może się przesiadać między autobusem a tramwajem w ramach tego 
samego biletu w wykupionym czasie. Dostępne są bilety czasowe ważne na: 
20 min. (2,80 zł), 40 min. (3,60 zł), 60 min. (4,40 zł), jednodniowy miejski (11,00 zł) 
lub aglomeracyjny (13,20 zł).

Bilety ulgowe dla studentów są o 50% tańsze. Do korzystania z ulgowych 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnia ważna legitymacja 
studencka. Można również nabyć bilet okresowy (migawkę). Migawka to 
elektroniczna karta zblieniowa, na której kodowane są bilety okresowe, 
uprawniające do przejazdu komunikacją miejską w Łodzi. Aby uzyskać migawkę, 
wystarczy złożyć wniosek (osobiście lub za pośrednictwem Internetu), a podczas 
zakupu kolejnego biletu okresowego – odebrać gotową Kartę.

Należy pamiętać o skasowaniu biletu po wejściu do pojazdu do ewentualnej 
kontroli. Opłata za brak biletu, posiadanie biletu nieważnego lub 
nieskasowanego wynosi 272,20 zł. Opłata za brak dokumentu upoważniającego 
do ulgowego przejazdu wynosi 184,40 zł. Opłata uregulowana w ciągu 7 dni od 
dnia wystawienia wezwania jest o ponad połowę niższa.

Więcej informacji: 
www.lodzkirowerpubliczny.pl

Dla osób, które nie lubią korzystać z komunikacji miejskiej istnieje alternatywny 
środek transportu, umożliwiający szybkie poruszanie się po naszym mieście. 
Łódzki Rower Publiczny jest dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej. 
Rowerzyści ŁRP mają do dyspozycji 148 stacji i 1490 rowerów. Rowery są 
dostępne od marca do listopada. Aby skorzystać z tej możliwości transportu, 
wystarczy zarejestrować się na stronie ŁRP lub w aplikacji mobilnej Nextbike, 
wpłacić minimalną kwotę inicjalną i gotowe! 

Łódzki  Rower Publiczny
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· Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskiego

· Muzeum Kinematografii

· Centralne Muzeum Włókiennictwa Biała Fabryka

· Księży Młyn

· Muzeum Kanału „Dętka”

· Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

  (Muzeum Stacja Radegast)

· Cmentarz Żydowski

· Stary Cmentarz – „Łódzkie Powązki”

Historia

· Ogród Botaniczny

· Palmiarnia

· Las Łagiewnicki

· ZOO

· Arturówek

· Stawy Jana

Natura

· Muzeum Animacji Se-ma-for

· Muzeum Sztuki MS1 i MS2

· Murale

· Pasaż Róży

Sztuka

Sport i  rekreacja
· Aquapark Fala

· Zatoka Sportu

· Stacja Nowa Gdynia

· Rudzka Góra

· Fitness kluby (FitFabric, Jatomi, I’m fit,        

  Sportera,  Squash Point, siłownie, korty)

· Rowery Nextbike

· Atlas Arena

· Wytwórnia

· Kina, teatry i filharmonia

Rozr ywka

· Manufaktura

· Sukcesja

· Pasaż Łódzki

· Galeria Łódzka

· Port Łódź

Centra handlowe

Nauka
· Planetarium EC1

· Centrum Nauki i Techniki EC1

· Centrum Nauki "Eksperymentarium"

MIEJSC A W ŁODZI

To zlokalizowane na długości ponad 4 km 
zagłębie klubów muzycznych, pubów, sklepów, 
ale także świetnych restauracji. W sezonie 
wakacyjnym przed restauracjami wystawiane 
są ogródki gastronomiczne zachęcające 
do odpoczynku. 

Ulica Piotrkowska

Off Piotrkowska to zlokalizowana przy ul. Piotrkowskiej 
138/140 strefa skupiająca nie tylko przedstawicieli 
przemysłów kreatywnych, ale także znane miejsce 
na gastronomicznej mapie miasta. Założona na terenie 
dawnej przędzalni jest dzisiaj popularnym miejscem 
spotkań. 

Więcej informacji: 
www.offpiotrkowska.com

www.facebook.com/piotrkowska217

Off Piotrkowska
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3. Termy Uniejów
Kompleks termalno-basenowy, oferujący 
gorące kąpiele w leczniczych solankach 
termalnych. Polecane zimą.

www.termyuniejow.pl

1. Arboretum w Rogowie
Jeden z największych tego typu parków 
leśnych w Polsce z najbogatszą kolekcją drzew 
i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Czynne cały rok. Polecane w okresie od wiosny 
do jesieni.

www.arboretum.sggw.pl

2. Zoosafari Borysew 
Ogród Zoologiczny o powierzchni 
25 hektarów, na których zgromadzono 
ponad 500 zwierząt egzotycznych 
reprezentujących 90 gatunków 
z 5 kontynentów. Nieczynne zimą.

www.zoosafari.com.pl

Region słynny ze swojego 
charakterystycznego folkloru, 
m.in. łowickich wycinanek i strojów, 
a także skansenu z zabytkami regionalnej 
architektury. Czynny od kwietnia do 
października.

www.lowiczturystyczny.eu

4. Łowicz i Maurzyce

Zespół pałacowo-ogrodowy.
Czynny od marca do października.

www.nieborow.art.pl

5. Nieborów i Arkadia

9. Góra Kamieńsk 
Sztuczne wzgórze o wysokości 386 m n.p.m. 
i najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. 
Świetne miejsce na wypad na narty zimą.

www.gorakamiensk.info

7. Zalew Sulejowski
8. Jeziorsko
Zbiorniki wodne (Zalew Sulejowski, 
Jeziorsko) – dwa największe zbiorniki wodne 
województwa łódzkiego i jego olbrzymia 
atrakcja turystyczno – wypoczynkowa. 
Zalew Sulejowski to zbiornik wodny na 
rzece Pilicy, położony między Sulejowem, 
a Smardzewicami, oddalony 50 km od Łodzi. 
Jeziorsko to zbiornik zaporowy na Warcie, 
położony na pograniczu dwóch województw 
– łódzkiego i wielkopolskiego. Polecane 
latem.

10. Zamek w Łęczycy
Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum – 
został zbudowany przez króla Polski 
Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej 
w latach 1357-1365. Dziś jest to miejsce 
obfitujące w szereg imprez odbywających się 
przez cały rok. Są to zarówno znane imprezy 
cykliczne o randze międzynarodowej 
(Międzynarodowy Turniej Rycerski), 
jak również mniejsze, o charakterze 
regionalnym. Każdy znajdzie tutaj coś 
ciekawego dla siebie.

www.muzeumleczyca.pl

11. Rogowska Kolej
       Wąskotorowa 
Muzealna kolej wąskotorowa jeżdżąca 
na trasie: Rogów – Rawa Mazowiecka – 
Biała Rawska. Czynna cały rok.

www.kolejrogowska.pl

6. Spała
Miejscowość wypoczynkowa nad Pilicą 
na terenie Spalskiego Parku 
Krajobrazowego. Czynne cały rok.

www.spala.pl
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CIEK AWE MIEJSC A W POLSCE

LISTA "TO DO"  W POLSCE

Zaśpiewać "Mazurka Dąbrowskiego" na 30. piętrze 
Palacu Kultury i Nauki w Warszawie

Pożeglować na jednym z 2 000 jezior na Mazurach

Posłuchać Hejnału Mariackiego w Krakowie

Poczęstować się rogalami świętomarcińskimi 
w Poznaniu

Pogłaskać polskiego żubra w Puszczy Białowieskiej

Policzyć krasnale we Wrocławiu

Polizać ścianę w Kopalni Soli w Wieliczce

Znaleźć skarb Morza Bałtyckiego – bursztyn

Upiec pierniki w muzeum w Toruniu

Dolny Śląsk
Dolny Śląsk to prawdziwa kopalnia atrakcji 
turystycznych – kraina wspaniałych zamków, 
ciekawych miast o pięknej zabudowie i starych gór 
rozciągających się na południu regionu. W centrum 
Dolnego Śląska znajduje się jego stolica – Wrocław. 
Miasto przyciąga urokiem zabytkowych kamienic, 
żywiołowością i klimatem wyjątkowego centrum 
europejskiej metropolii.

Tatry
Najwyższe pasmo górskie w łańcuchu Karpat. 
Najwyższym szczytem Polski są leżące w Tatrach 
Rysy (2 499m n.p.m.). Stolicą regionu jest miasto 
Zakopane – centrum góralskiej kultury i ośrodek 
sportów zimowych. Główną ulicą Zakopanego są 
Krupówki, gdzie znaleźć można liczne restauracje 
z tradycyjnymi potrawami i góralską muzyką.

Mazury
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich znalazła się 
w ścisłym finale plebiscytu "Siedem cudów świata". 
Największą atrakcją turystyczną Mazur są jeziora  
tam występujące, w tym największe w Polsce 
Śniardwy (113,8 km²) i Mamry (105 km²). Teren 
nazywany również Krainą Tysiąca Jezior liczy 
w rzeczywistości niemal 2 600 jezior.

Trójmiasto
Policentryczna metropolia, która obejmuje trzy 
miasta: Gdańsk, Gdynię i Sopot, to jedyna w swoim 
rodzaju atrakcja turystyczna Polski. Położone 
nad Zatoką Gdańską miasta oferują nie tylko 
zwiedzanie zabytków, ale również rozległe 
piaszczyste plaże z najdłuższym nad Morzem 
Bałtyckim molo w Sopocie. Po drodze do 
Trójmiasta odwiedzić można dwa inne miasta: 
Toruń, miejsce narodzin Mikołaja Kopernika oraz 
stolicę pierników, a także Malbork ze wspaniale 
zachowanym Zamkiem Krzyżackim.

Warszawa
Warszawa – pełniąca od ponad 400 lat rolę 
stolicy kraju – jest największym miastem 
w Polsce, centrum wydarzeń gospodarczych, 
politycznych i kulturalnych. Symbolem miasta 
jest widniejąca w jej herbie Syrenka. Warszawa to 
tętniąca życiem metropolia i jednocześnie miasto 
o niepowtarzalnej historii. Głównymi atrakcjami 
miasta są Stary Rynek z Zamkiem Królewskim, 
Łazienki Królewskie oraz liczne muzea. Warto też 
wjechać na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki, aby 
ujrzeć wspaniałą panoramę miasta.

Kraków
Kraków to miasto położone w południowej 
Polsce, nad Wisłą, drugie w kraju pod względem 
liczby mieszkańców i powierzchni. Dawna stolica, 
miasto koronacyjne i nekropolia królów Polski. 
Kraków jest najliczniej odwiedzanym przez 
turystów miastem Polski. Jego największymi 
atrakcjami są Zamek Królewski na Wawelu oraz 
Stary Rynek z Sukiennicami i Kościołem Mariackim. 
W pobliżu Krakowa znajduje się zabytkowa 
Kopalnia Soli w Wieliczce. Godzinę jazdy na zachód 
od Krakowa leży Oświęcim (Auschwitz), były 
największy z niemieckich nazistowskich obozów 
koncentracyjnych i ośrodków zagłady.
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POPUL ARNE POLSKIE POTR AW Y

Tradycyjna zupa przyrządzana 
na bazie zakwasu z razowej mąki 
żytniej mająca charakterystyczny 
kwaśny smak. W okresie Wielkanocy 
podawana jest z białą kiełbasą 
i jajkiem. Ciekawym sposobem 
podania żurku jest wycięcie otworu 
w małym chlebku i wypełnienie go 
zupą.

Żurek 

Okrągłe kawałki cienkiego ciasta, 
nadziewane różnego rodzaju farszem, 
np. mięsem, serem czy owocami 
i zlepiane na pół. Najsłynniejsze są te 
z kapustą i grzybami, które podawane 
są w okresie Bożego Narodzenia. 
Popularnością cieszą się również tzw. 
ruskie pierogi, nadziewane farszem 
z białego sera, ziemniaków i skwarków, 
które jednak w Rosji nie są podawane.

Pierogi

Ciemne aromatyczne ciasto, 
robione m.in. z mąki, jajek i miodu. 
Swój intensywny aromat pierniki 
zawdzięczają mieszance przypraw, 
takich jak cynamon, imbir i goździki. 
Kojarzone są ze Świętami Bożego 
Narodzenia i często zdobią świąteczną 
choinkę. Stolicą pierników jest miasto 
Toruń, w którym są tradycyjnie 
wypiekane od wielu lat.

Piernik

„Narobić bigosu”

„Stary piernik to też ciacho”

Tradycyjna polska potrawa z kiszonej 
kapusty, mięsa i suszonych grzybów. 
Potrawę tę przygotowuje się długo, 
nawet kilka dni, dusząc wszystkie 
składniki. W języku polskim istnieje 
nawet fraza „narobić bigosu”, 
co oznacza zrobić zamieszanie.

Bigos
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Więcej aktualnych wydarzeń w Łodzi:
www.plasterlodzki.pl/kalendarz-imprez 
www.lodz.naszemiasto.pl/kalendarz-imprez

Bilety na wydarzenia dostępne na stronach:
www.ticketmaster.pl
www.eventim.pl
www.ebilet.pl

* Terminy poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

Open’er Festival

Sopot Film Festiwal

Męskie Granie

Przystanek Woodstock

Międzynarodowy Festiwal 
Chopinowski

Festiwal Filmowy w Gdyni

Festiwal Sztuki Faktu 
w Toruniu

Conrad Festival w Krakowie

Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Camerimage

Święto ulicy św. Marcina 
w Poznaniu

Mikołajki

Jarmark Bożonarodzeniowy w 
Krakowie i Wrocławiu

Iluminacje świątecznych dekoracji 
w największych miastach
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Festiwal Kolorów

Urodziny Łodzi

Kolory Polski

Letnia Akademia Jazzu

Polówki

Festiwal Dobrego Smaku

Urbanator Days

Międzynarodowy Festiwal 
Komiksu i Gier

Festiwal Czterech Kultur

Light Move Festival

Łódź Design Festival

Explorers Festival

Night of the Proms – 
Classic Meets Pop

Festiwal Mediów "Człowiek 
w Zagrożeniu"

Jarmark Świąteczny 
na Piotrkowskiej

Koncert Orkiestry 
Politechniki Łódzkiej

ŁÓDŹ

Dotknij Teatru

Studencki Przegląd Piosenki 
Turystycznej YAPA

Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Koncerty Noworoczne 
w Teatrze Wielkim 
i Filharmonii Łódzkiej

Akademickie Targi Pracy

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

Łódź Design Festiwal

Juwenalia

Święto Ulicy Piotrkowskiej

Transatlantyk Festival

Bieg Ulicą Piotrkowską

POLSKA

Misteria Paschalia

Halowy Europejski Mityng 
Lekkoatletyczny Copernicus 
Cup - Toruń

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

Puchar Świata w Skokach
Narciarskich w Zakopanem

Orange Warsaw Festival

Majówki

Noc Muzeów

Festiwal Muzyki Filmowej 
w Krakowie

Cracovia Maraton

Lublin Jazz Festiwal

Przegląd Filmowy Kino 
na Granicy w Cieszynie
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Pobyt w obcym kraju zawsze jednak wiąże się 

z dodatkowymi formalnościami, o jakie należy 

zadbać. Cudzoziemcy studiują na nieco innych 

zasadach niż Polacy, w związku z czym powinni 

się dobrze zapoznać z obowiązującymi ich 

przepisami prawa. Dotyczy ich także 

procedura legalizacji pobytu na terytorium 

Polski. Ważne jest również dopilnowanie 

kwestii swojego ubezpieczenia, a także 

zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Te i inne 

kwestie podsumowane w tym rozdziale, 

pomogą w dostosowaniu się do warunków 

w nowym miejscu pobytu.

Studia za granicą to 
wspaniała przygoda!

Informacje praktyczne



ZASADY STUDIOWANIA
CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Cudzoziemcy podejmujący naukę 
w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich mogą się kształcić:

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia 
na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym:

I
Na zasadach obowiązujących 

OBYWATELI POLSKICH

II
Na zasadach INNYCH niż 

obowiązujące obywateli polskich

Jeżeli posiadasz, m.in.: 

• zezwolenie na pobyt stały 
  na terytorium Polski

• obywatelstwo państw 
   członkowskich Unii Europejskiej

• Kartę Polaka 

na zasadach odpłatnościbez odpłatności

stypendyści

strony polskej
(rządu polskiego)

strony wysyłającej
(rządu innego państwa)

bez świadczeń stypendialnych
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LEGALIZAC JA POBY TU

Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą wjechać do Polski na podstawie swojego 
dokumentu podróży (dowód osobisty, paszport). 

Jeżeli planowany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż trzy 
miesiące, obywatel Unii Europejskiej jest zobowiązany zarejestrować swój pobyt w 
Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obywatele Unii  Europejskiej

WIZA

Obywatele państw trzecich, przed przyjazdem do Polski, muszą otrzymać wizę, którą mogą 
uzyskać w polskim konsulacie w swoim kraju. Wiza uprawnia do wjazdu na terytorium RP, 
przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych. 
Wiza studencka zazwyczaj ważna jest przez okres jednego roku.

KARTA POBYTU

Kartę pobytu otrzymuje cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy. Karta pobytu 
w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego 
przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi 
określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania 
się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące. Pierwszego zezwolenia udziela się na okres 15 miesięcy.

Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu 
cudzoziemca na terytorium Polski. 

Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia lub cofnąć wydanie kolejnego, 
gdy nie zaliczył roku studiów w określonym terminie. Rektor uczelni niezwłocznie zawiadamia 
pisemnie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, o skreśleniu go 
z listy studentów, a także o niezaliczeniu roku studiów w określonym terminie.

Obywatele państw spoza Unii  Europejskiej

Informacje praktyczne64 65Informacje praktyczne



Więcej informacji: 

Łódzki Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
Tel.: +48 42 664 17 04
e-mail: so@lodz.uw.gov.pl
www.paszporty.lodzkie.eu

Przydatne linki:

www.migrant.info.pl
www.udsc.gov.pl

• wypełniony wniosek oraz jego kserokopia

• cztery fotografie

• kserokopia ważnego dokumentu podróży

•  dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania 

• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego 

• dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych          
   na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu do kraju

• zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia/kontynuowaniu studiów

Wymagane dokumenty do karty pobytu:

Praca 
bez dodatkowego zezwolenia

(dotyczy studentów stacjonarnych)

Korzyści posiadania zezwolenia na pobyt czasowy dla studenta:

Wielokrotne 

przekraczanie granicy 
bez konieczności posiadania wizy

Swobodne podróżowanie w strefie Schengen 
(przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy 

w okresie 6-miesięcznym)

Zameldowanie na pobyt czasowy należy zgłosić w urzędzie miasta, na obszarze którego 
cudzoziemiec będzie mieszkać. Usługa zameldowania jest bezpłatna. 
Opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Urzędnik zamelduje od razu po otrzymaniu zgłoszenia. W celu otrzymania potwierdzenia 
zameldowania, należy złożyć wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Więcej informacji: 

Urząd Miasta Łodzi
al. Politechniki 32, 90-001 Łódź
tel.: +48 42 638 56 14
www.uml.lodz.pl
www.obywatel.gov.pl

ZAMELDOWANIE

Jest to oficjalne określenie adresu, 
pod którym na stałe lub czasowo 

przebywa dana osoba. Jeżeli cudzoziemiec 
przebywa w Polsce dłużej niż:

• 3 miesiące (UE, EFTA, Szwajcaria) 
• 30 dni (pozostali cudzoziemcy) 

i planuje powrót do kraju, w którym 
mieszka na stałe, musi się zameldować na 

pobyt czasowy.

Nie można przebywać w Polsce dłużej, niż 
wynika to z dokumentu, który potwierdza 
prawo pobytu w Polsce. 

KIEDY?

Najpóźniej w 30. dniu*

Najpóźniej w 4. dniu**

licząc od dnia przybycia do miejsca 
pobytu czasowego w Polsce

* UE, EFTA, Szwajcaria
**pozostali cudzoziemcy

• formularz zgłoszenia pobytu czasowego

• zaświadczenie z akademika, potwierdzające   
  zakwaterowanie lub, jeśli wynajmujesz 
  mieszkanie - umowa najmu

• dokument tożsamości (dokument podróży,      
  paszport z wizą lub kartę pobytu)

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ? 
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W innym przypadku cudzoziemiec jest 
uprawniony do wykonywania pracy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli posiada zezwolenie na pracę.• obywatele państw Unii Europejskiej

• posiadacze zezwolenie na pobyt stały

• posiadacze ważnej Karty Polaka

• absolwenci polskiej uczelni

• studenci studiów stacjonarnych
  (przebywający w Polsce na podstawie wizy     
  lub zezwolenia na pobyt czasowy)

Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować 
pracę w Polsce bez zezwolenia:

Cudzoziemiec studiujący w Polsce jest zobowiązany do posiadania numeru PESEL.

PR AC A

Zakwaterowanie

akademik: 350,00 zł
wynajem mieszkania (pokoju): 700,00 zł

Produkty spożywcze
500 zł

chleb: 2,00 zł
masło: 6,00 zł/200g

mleko: 2,50 zł
ser żółty: 20,00 zł/kg
szynka: 25,00 zł/kg

jajka: 0,70 zł/szt
ziemniaki: 1,00/kg

pomidory: 4,00 – 8,00 zł/kg***
jabłka: 2,00 – 5 zł/kg***

pierś z kurczaka: 15,00 zł/kg
cukier: 3,00 zł/kg

kawa: 8,00 zł/250g
herbata: 4 zł/opakowanie 20 torebek

piwo (0,5 l): 3,00 zł (sklep), 10,00 zł (pub)

Obiad w stołówce
15,00 zł

Telefon na kartę + internet
30,00 zł/m-c

Kosmetyki i środki czystości
50,00 zł/m-c

Transport 
migawka MPK, cena ulgowa: 45,00 zł/m-c

taxi do centrum miasta: 20,00 zł

Karnet sportowy 
100,00 zł

PIENIĄDZE

Wymiana waluty:

• kantor 
• bank

Waluta: 
polski złoty (PLN)
 grosz = 1/100 zł

1,00 PLN ~ 4,20 EUR*
1,00 PLN ~ 3,50 USD*

Przykładowy miesięczny kosztorys**

Razem ≈ 1200 zł

Jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 
W rejestrze PESEL gromadzone są dane obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących 
w Polsce i dokonujących zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Jedynie cudzoziemcy planujący 
krótkotrwałe pobyty niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), 
są wyłączeni z tej regulacji. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje urząd miasta, właściwy 
do zameldowania cudzoziemca. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument 
podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

PESEL
Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych osobowych.

** ceny podane w przybliżonej kwocie

*** cena uzależniona od sezonu

* kurs ze stycznia 2018 r.
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UBEZPIECZENIA

Zdrowotne
Ubezpieczenie w razie zachorowania itp. 
By móc korzystać z takiego ubezpieczenia, 
należy opłacać składki wynikające z umowy 
ubezpieczeniowej.

NNW i OC

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i od odpowiedzialności cywilnej 
opłacane są przez studenta w uczelni. 
Więcej informacji: www.fundacja.p.lodz.pl

Obywatel państwa spoza UE/EFTA również może skorzystać 
z  ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do NFZ we właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ. 

Aby zawrzeć taką umowę, należy dostarczyć do NFZ:

• wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym
• aktualne zaświadczenie o statusie studenta
• informację o miejscu zamieszkania
• paszport
• Kartę Polaka (jeśli cudzoziemiec ją posiada)*

*UWAGA! Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób uznanych 
za osoby pochodzenia polskiego lub posiadające ważną Kartę 
Polaka opłaca szkoła wyższa, w której osoby te odbywają studia.

Obywatel państwa spoza UE/EFTA

musi posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego (min. 30 000 euro) ważną 
przez okres planowanego pobytu w Polsce, pokrywającego wydatki związane
z leczeniem w Polsce. Za korzystanie z opieki zdrowotnej płaci firma 
ubezpieczeniowa.

Obywatel państwa UE/EFTA

musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Koszty jego leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przydatne linki: 

www.nfz.gov.pl
www.mz.gov.pl 

Państwowa instytucja, która finansuje 
świadczenia opieki zdrowotnej ze składek 
płaconych przez osoby ubezpieczone w NFZ 
(osoby ubezpieczone płacą składkę do NFZ, 
a za to uzyskują bezpłatną opiekę zdrowotną). 

Wysokość miesięcznej składki wynosi 46,80 zł. 
Składka za każdy miesiąc kalendarzowy 
opłacana jest w terminie do 15 dnia 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni 
(np. za styczeń do 15 lutego). 

Po zawarciu umowy z NFZ należy udać się do 
oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS), gdzie składa się druk ZUS 
ZZA. 

NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne można również 
wykupić u prywatnego ubezpieczyciela. Polisę 
ubezpieczeniową zazwyczaj wykupuje się 
na pewien okres, najczęściej na rok. Zasady 
korzystania z opieki zdrowotnej są wówczas 
inne - za wizytę u lekarza wnosi się opłatę, 
a poniesione koszty refundowane są przez 
ubezpieczyciela na podstawie wystawionej 
przez przychodnię faktury.

Prywatne ubezpieczenie
zdrowotne

Jest państwową jednostką organizacyjną 
posiadającą osobowość prawną, 
zajmującą się gromadzeniem składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
oraz dystrybucją świadczeń 
(np.emerytur, rent, zasiłków 
chorobowych lub macierzyńskich) 
w wysokości i na zasadach ustalonych 
w obowiązujących przepisach.

ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Osoby ubezpieczone w:

Prawo do świadczeń ustaje wraz 
z rozwiązaniem umowy z NFZ 
lub po 30 dniach zaległości 
w opłacaniu składek.

NFZ

Innym 
zakładzie

Zawarta z tą firmą umowa 
określa, kiedy kończy się 
prawo do świadczeń.
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Uznanie zagranicznego świadectwa w celu 
ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego 
stopnia lub jednolite studia magisterskie w PolsceІ
Uznanie zagranicznego świadectwa za równoważne 
z odpowiednim świadectwem polskim następuje:

z mocy prawa, 
czyli bez poświadczania 
przez inne instytucje lub 
organy na terenie Polski

1 w wyniku postępowania 
administracyjnego kuratora 
oświaty (tzw. nostryfikacja)

2

• Świadectwa ukończenia uznanych szkół średnich 
  uzyskane w systemach oświaty państw UE, EOG oraz    
  OECD, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie            
  na studia w państwie, w którego systemie edukacji  
  zostały wydane.

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

• Dyplomy IB (International Baccalaureate) 
   wydane przez organizację International   
   Baccalaureate Organization w Genewie;

• Dyplomy EB (European Baccalaureate) 
   wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie     
   z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich,   
   sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

• Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi
   dotyczy to świadectw wydanych m.in. na Ukrainie 
   i na Białorusi

Dotyczy to świadectw maturalnych 
uzyskanych w następujących państwach:

Australia
Austria
Belgia

Bułgaria
Chile

Chorwacja
Cypr

Czechy
Dania

Estonia
Finlandia
Francja
Grecja

 Hiszpania
Irlandia
Islandia

Izrael
Japonia
Kanada
Korea

Lichtenstein

Litwa
Luksemburg

Łotwa
Malta

Meksyk
Niderlandy

Niemcy
Norwegia

Nowa Zelandia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia

Szwajcaria
Szwecja
Turcja 
USA

Węgry
Wielka Brytania

Włochy

Niewymienione wyżej świadectwa muszą zostać uznane za równoważne z odpowiednim 
świadectwem polskim w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Nostryfikacji 
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego 
braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.
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Jeżeli dyplom cudzoziemca uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego 
stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie 
szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również 
do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, 
studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu 
doktorskiego w Polsce. Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia 
w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej.

Jeżeli dyplom cudzoziemca nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego 
stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to cudzoziemiec chce kontynuować kształcenie 
w Polsce, wtedy przed podjęciem studiów musi poddać swój dyplom procedurze 
nostryfikacji.

Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania 
się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, studia 
podyplomowe, studia trzeciego stopnia lub 
otwarcie przewodu doktorskiego w Polsce

ІІ

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Polsce:

• Przechodź przez ulicę tylko na pasach i na zielonym świetle.

• Nie spożywaj alkoholu w miejscach publicznych.

• Nie kieruj pojazdami (samochód, rower) pod wpływem alkoholu (w Polsce    
   dopuszczalne jest kierowanie pojazdami mechanicznym, jeżeli stężenie alkoholu   
   we krwi jest niższe niż 0,2 promila).

• W klubie czy na imprezie nie zostawiaj swojego drinka bez uwagi – ktoś mógłby   
   czegoś tam dosypać.

• Nie pal papierosów w miejscach publicznych, oprócz stref do tego przeznaczonych.

• Za jazdę bez biletu otrzymasz mandat.

• Unikaj chodzenia po zmroku w miejscach niebezpiecznych (park, zaciemniona   
   uliczka).

• Poruszaj się rowerem tylko po ścieżkach rowerowych, a w przypadku braku ścieżki  
   - poboczem ulicy; przeprowadź rower przez przejście dla pieszych, chyba że na   
   jezdni jest oznakowanie poziome dające możliwość przejazdu rowerem przez ulicę.

• Pamiętaj! w Polsce istnieje zakaz produkcji, sprzedaży i spożycia narkotyków, w tym  
   marihuany!

• Używaj legalnego oprogramowania Twojego komputera.

• Zwracaj szczególną uwagę na siebie w zatłoczonych miejscach (ulica, klub, 
   koncert), pilnuj swoich rzeczy, szczególnie dokumentów i pieniędzy; kiedy  
   opuszczasz swój pokój w akademiku, zamykaj go na klucz.

• Noś przy sobie dokument tożsamości.

!
Telefony alarmowe:
112 - ogólny

999 - pogotowie ratunkowe

998 - straż pożarna

997 - policja

Nostryfikacja świadectwa powinna być dokonana przed końcem pierwszego semestru studiów.

Dokumenty potrzebne do nostryfikacji w Kuratorium Oświaty:

• zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo ukończenia  
   szkoły średniej wraz z wykazem ocen
• informacja, że dane świadectwo upoważnia do podejmowania  
   studiów wyższych w kraju wydania dokumentu 
• tłumaczenie przysięgłe świadectwa i wykazu ocen na język polski
• dokument tożsamości

Więcej informacji: 

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
tel.: +48 42 636 61 30
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
www.kuratorium.lodz.pl
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MIGAWKA
bilet okresowy na przejazdy 
komunikacją miejską dobrze, dużo, ładnieGALANC I E

SLOWNICZEK p

jB
pętla, przystanek końcowy linii trasy
tramwaju lub autobusuKRANCOWKA

TT

DYCHA 10 zł

SPOKO,LUZ IK
fajnie, 
dobrze

na razie, 
do zobaczeniaNARA NARKAG

FACET mężczyznaLASKA dziewczyna

T

KOLES chłopak

STARY ,KUMPEL kolega

H
Slang na co dzień:

X
Typowe łódzkie słowa:

NA  CHAC I E
w domu,
w mieszkaniu KASA ,HAJS , FORSA pieniądze

KAWALERKA jednopokojowe mieszkanie impreza u kogoś w mieszkaniuDOMOWKA

T

osobaGOSC,GOSC IOWA

T T T T

SPRAWKO sprawozdanie LABY LABORK I laboratoriaG F ER I E wakacje zimowe

politechnikaPOL IBUDA

uniwersytetUN IWEREK

JUWENAL I A coroczne święto studentów

U
Slang na uczelni :

WEJSC IOWKA
krótki test sprawdzający wiedzę studenta, umożliwiający wstęp 
na zajęcia, np. laboratoria

KORK I korepetycje z przedmiotu

T T

P I ETROWKA impreza na piętrze w akademiku

T,

SC IAGA
nieformalny i nielegalny dokument, podający 
w sposób skrócony informacje na jakiś temat, 
tworzony przez studenta

T ,

egzamin zerowy, odbywany przed pierwszym
terminem egzaminu z przedmiotuZEROWKA

T

kolokwiumKOLO KOLOSGN

V
Rodzaje życzeń:

S I EMA   S I EMANKO cześćG

STO  LAT
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam /x3
Niech żyje nam!

WSZYSTK I EGO  NAJLEPSZEGO na urodziny

POZDRAWIAM na końcu maila, rozmowy telefonicznej

GRATULUJE, z okazji sukcesu

WESOLYCH  SWIAT,T

N
z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub 
Wielkanocy

SZCZESL IWEGO  NOWEGO  ROKU, T

z okazji Nowego Roku

G
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