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Profil PŁ na Facebooku może się pochwalić coraz więk-
szą liczbą fanów. W tej chwili grono naszych sympatyków 
liczy prawie 13 tysięcy. Jest to podstawowy kanał komu-
nikacji ze studentami. 50 % naszych odbiorców to osoby 
w wieku 18-24 lata, w następnej kolejności – w wieku 
25-34, znacznie mniejszy procent stanowią użytkownicy 
w przedziale wiekowym 35-44. Profil prowadzony jest we 
współpracy ze studentami, aby jak najlepiej i najskutecz-
niej dotrzeć do naszych żaków. Największą popularnością 
cieszą się posty na temat sukcesów naszych studentów 
czy absolwentów.

Fanpage mają również poszczególne wydziały, które 
systematycznie umieszczają na nich posty. Dominują 
aktualności, a tematem ostatnio szczególnie popularnym 
była sesja. Nie brakuje też konkursów, relacji z uczelnia-
nych wydarzeń czy informacji o sukcesach studentów. 
Wśród oryginalnych pomysłów można wymienić komiks 
na temat studenckiego życia, opracowany przez samych 
studentów w ramach przedmiotów innowacje w reklamie. 
Kolejne jego odcinki możemy oglądać na profilu Wydziału 
Organizacji i Zarządzania.

Nie tylko Facebook

Nie brakuje nas również na fotograficznym serwisie 
społecznościowym – Instagram. Fotografie piękne-
go kampusu, podpatrzone ujęcia z zajęć czy zdjęcia 
z uczelnianych wydarzeń zdobywają coraz większą 
popularność. Swoje profile mają również wydziały. Dużą 
popularnością cieszy się Instagram Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska – Wipoś jest fajny, na 
którym możemy m.in. obejrzeć zdjęcia nowego budynku 
wydziału LabFactor. 

Kolejnym niezwykle istotnym serwisem, w którym 
nie brakuje PŁ, jest mikroblog twitter. Wprawdzie jest 

on zdecydowanie mniej popularny niż facebook, ale 
daje niezastąpioną możliwość szybkiego informowania 
o publikacjach i kontaktu z badaczami z całego świata.

Coraz bardziej popularny – szczególnie w kontaktach 
zawodowo-biznesowych – jest LinkedIn, również wyko-
rzystywany w promocji przez Politechnikę Łódzką. 

– Nie mogło nas tu zabraknąć, ponieważ to bardzo waż-
ny kanał w kontaktach z absolwentami, którzy niezwykle 
chętnie i bardzo przychylnie odnoszą się do naszych działań. 
Nie brakuje tu również studentów, ale jest ich zdecydowanie 
mniej niż np. na fb. Liczną grupę odbiorców stanowią także 
nasi pracownicy, którzy LinkedIn mogą wykorzystać do 
prezentacji własnego dorobku zawodowego – komentuje 
Kamila Kremer-Kuśnierek z Działu Promocji, odpowie-
dzialna za profil PŁ na LinkedIn.

Politechnika Łódzka współpracuje także z portalem 
ResearchGATE, przeznaczonym dla pracowników na-
ukowych. Umożliwia on dostęp do literatury fachowej, 
wyselekcjonowanej z ponad tysiąca baz danych i repozy-
toriów uczelnianych. Ponadto użytkownicy serwisu mogą 
korzystać z aplikacji pozwalających na kontakt z innymi 
badaczami danej dziedziny, prowadzenie blogów oraz 
dyskusji, a także tworzenie grup tematycznych, dzielenie 
się swoimi publikacjami czy informowanie o istotnych 
wydarzeniach ze świata nauki. 

Aby trzymać rękę na pulsie, wiedzieć, co w trawie pisz-
czy, warto korzystać z możliwości jakie dają nam media 
społecznościowe. Każdy może tu wybrać coś dla siebie. 
Od serwisów lifestyle’owych jak Facebook czy Instagram 
po portale skierowane do specjalistów, naukowców, 
spośród których można wybrać LinkedIn, ResearchGATE 
czy Academia.edu. Zachęcamy do aktywności na tych 
portalach. 
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Media społecznościowe to bardzo dobry kanał komunikacji oraz doskonałe na-
rzędzie do budowania wizerunku wśród poszczególnych grup obiorców. Poli-
technika Łódzka już od lat prowadzi swoje działania promocyjne wykorzystując 
konsekwentnie kolejne serwisy społecznościowe. 




