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Szanowni Państwo,
z dniem 31 sierpnia 2020 roku zakończyła się moja kadencja
jako Rektora Politechniki Łódzkiej. Patrząc z kilkumiesięcznej
perspektywy, oceniam 2020 rok jako trudny okres dla nas
wszystkich. Jego początek nie zwiastował sytuacji, z którą
musieliśmy się zmierzyć. Cały kraj, w tym nasza uczelnia
z dnia na dzień stanęła w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2.
Pierwsze miesiące roku przyniosły nam wiele wyzwań i postawiły nas w obliczu nieznanych wcześniej zagrożeń.
Mierząc się z nimi, cała społeczność naszej Alma Mater zmuszona była rozpocząć pracę i kształcenie w formie
zdalnej.
W tym trudnym czasie powołałem sztab antykryzysowy w Politechnice Łódzkiej, na czele którego stanął
ówczesny prorektor, a w obecnej kadencji Rektor prof. Krzysztof Jóźwik. Dzięki ciężkiej pracy i nierzadko
odważnym decyzjom bardzo dobrze zdaliśmy egzamin z zarządzania uczelnią w tej kryzysowej sytuacji.
Chciałbym za to podziękować Magnificencji i wszystkim moim współpracownikom.
Byliśmy podawani jako przykład szkoły wyższej, która wzorowo przeszła na zdalne nauczanie i funkcjonowanie,
z czego jestem niezwykle dumny.
Zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i studentom, kontynuowaliśmy prace na rzecz rozwoju PŁ. Jednym
z wielu tego przykładów było uruchomienie sieci badawczej 5G w kampusie Politechniki Łódzkiej w ramach
konsorcjum DIH5G (Digital Innovation Hub 5G), unikalnego przedsięwzięcia w skali kraju. Bardzo się cieszę,
że nasza działalność naukowa przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu i kraju.
W 2020 r. Politechnika Łódzka obchodziła jubileusz 75-lecia. Z tej okazji zaplanowaliśmy uroczyste obchody,
jednak ograniczenia związane z trwającą pandemią uniemożliwiły ich realizację. Było to dla naszej społeczności
i dla mnie osobiście szczególnie przykre, gdyż mieliśmy wspólnie wiele planów w związku ze świętowaniem tak
ważnej rocznicy.
Zmianie musiał ulec również kalendarz wyborczy. Jestem szczęśliwy, że społeczność akademicka dokonała
wyboru prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jóźwika na Rektora Politechniki Łódzkiej kadencji 2020–2024, udzielając
Mu tak silnego mandatu.
Podczas inauguracji roku akademickiego przekazałem insygnia władzy rektorskiej z przekonaniem, że zmiana za
sterami uczelni nastąpiła zgodnie z najlepszą tradycją akademicką, w duchu kontynuacji i przyjaźni.
Dziękuję całej społeczności akademickiej za współpracę, za wsparcie w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Jestem przekonany, że bez Państwa zaangażowania uczelnia nie byłaby w stanie utrzymać wysokiego poziomu
prowadzonych badań i kształcenia.
prof. Sławomir Wiak
Rektor kadencji 2016-2020
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Szanowni Państwo,
zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności
Politechniki Łódzkiej w 2020 r. Czas, który podsumowujemy był
szczególny dla naszej uczelni, ponieważ naznaczony skutkami
pandemii koronawirusa. Miała ona wpływ na funkcjonowanie
wszystkich obszarów działalności PŁ. Dzięki solidarności,
odpowiedzialności i zaangażowaniu całej społeczności akademickiej mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie
doskonale z tym wyzwaniem.
Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa, musieliśmy przejść na formę zdalną kształcenia i zarządzania uczelnią.
To z kolei wymusiło zmiany planów m.in. dotyczących obchodów pięknego jubileuszu 75-lecia Politechniki
Łódzkiej, dostosowania formuły licznych wydarzeń, w tym przypadających na 2020 r. wyborów władz uczelni.
Jestem wdzięczny mojemu poprzednikowi, prof. Sławomirowi Wiakowi oraz prorektorom w kadencji 20162020 za organizację funkcjonowania uczelni w pierwszych miesiącach pandemii oraz za doskonałą współpracę
przy przekazaniu władzy. Dziękuję Magnificencji, prof. Sławomirowi Wiakowi za zaufanie oraz za doskonałe
kierowanie naszą uczelnią w ostatnich latach. Wraz z obecnymi prorektorami kontynuujemy strategiczne cele
Politechniki Łódzkiej, realizując nowo wyznaczone wyzwania.
Takim niewątpliwie jest budowanie uczelni badawczej. Zadanie to jest znacznie łatwiejsze dzięki udziałowi
PŁ w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W 2020 r. rozpoczęliśmy szereg działań
wspierających doskonałość naukową pracowników i studentów PŁ. Dokładamy starań, by Politechnika Łódzka
była coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla naukowców i kształciła kolejne pokolenia studentów na
jeszcze wyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki rozwijaniu współpracy z partnerami międzynarodowymi,
nawiązywaniu nowych kontaktów z kolejnymi uczelniami, instytucjami oraz firmami.
Mamy świadomość rosnącej roli społecznej odpowiedzialności, dlatego wciąż podejmujemy inicjatywy
odpowiadające na potrzeby otoczenia. Dotyczy to zarówno nauki, kształcenia, jak i zaangażowania w ważne
powszechnie programy.
Bardzo się cieszę, że Politechnika Łódzka niezmiennie chętnie jest wybierana przez kandydatów. Dbamy o to,
by stając się naszymi studentami, mieli oni jak najlepsze możliwości rozwoju swojej wiedzy oraz zainteresowań,
co znajduje swoje odzwierciedlenie w ich przyszłych sukcesach indywidualnych
i zespołowych.
Mam świadomość, że okres, jaki podsumowujemy w tym sprawozdaniu był pełen wyzwań, tym bardziej
dumą napawają osiągnięcia naszej społeczności, których nie brakowało w 2020 r. Ich niewielki wycinek
zaprezentowaliśmy w kalendarium wydarzeń, które rozpoczyna to sprawozdanie.
prof. Krzysztof Jóźwik,
Rektor kadencji 2020-2024
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STYCZEŃ
Status akredytowanego
Ośrodka Innowacji

Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii
PŁ uzyskało status akredytowanego Ośrodka Innowacji, przyznany przez
Ministerstwo Rozwoju.
„Gwiazdą umiędzynarodowienia” w 2020 roku w kategorii „Management Star”

Gwiazda umiędzynarodowienia 2020

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020

została dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni, dyrektor Centrum Współpracy
Międzynarodowej PŁ. Nagroda promuje osoby ucieleśniające idee otwartości
polskiego środowiska akademickiego na świat.
Publiczne Liceum PŁ, po raz kolejny, znalazło się na pierwszym miejscu
w województwie łódzkim w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020
organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

LUTY
W zakresie działalności naukowej nagrodę otrzymali członkowie Zespołu
Chemii Kwantowej Instytutu Fizyki PŁ za „Stworzenie efektywnej
obliczeniowo metody do opisu korelacji elektronowej w układach
molekularnych o charakterze wieloreferencyjnym”.
W zakresie działalności organizacyjnej nagrodę indywidualną II stopnia

Dwie Nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

otrzymała dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni, dyrektor Centrum
Współpracy Międzynarodowej PŁ.
Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ, wspólnie z zespołem
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, otrzymali nagrodę za wybitne
osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania
przestrzennego.
W kategorii prace magisterskie nagrodę otrzymała absolwentka kierunku

Dwie Nagrody Ministra
Rozwoju Rzeczpospolitej
Polskiej

architektura na Wydziale BAIŚ - mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska za pracę
magisterską „Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu
zieleni i przestrzeni publicznych Green Line”.

MARZEC
Nagroda Genius
Universitatis

Podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy
2020, PŁ otrzymała nagrodę Genius Universitatis w konkursie na kreatywną
kampanię szkoły wyższej, za organizację Dnia Liczby Pi.

6. pozycja PŁ w rankingu
studiów inżynierskich

PŁ znalazła się na szóstym miejscu, ex aequo, z Politechniką Wrocławską
w rankingu EngiRank - European Ranking of Engineering Studies
przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy
z Foundation for the Development of the Education System – FRSE.

Społeczność akademicka PŁ wspiera personel
medyczny

Studenci i pracownicy Politechniki Łódzkiej przyłączyli się do produkcji sprzętu
ochronnego dla personelu medycznego. Przy wykorzystaniu technologii
druku 3D wytwarzali przyłbice ochronne, maski oraz pomagali w utrzymaniu
łączności radiowej w szpitalach.

5

KALENDARIUM

KWIECIEŃ
PŁ pierwszą uczelnią
w Polsce z międzynarodową francuską akredytacją
HCERES

Politechnika Łódzka jest pierwszą i jedyną polską uczelnią, która uzyskała
akredytację HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur).
Politechnika Łódzka została liderem konsorcjum uczelni z Europy i Azji, które

PŁ liderem konsorcjum
uczelni z Europy i Azji

otrzymały milion euro na wdrożenie nowych programów kształcenia z zakresu
automatyki i elektroenergetyki w Nepalu, Butanie i Indonezji.
Prawie 12 mln zł otrzymała Politechnika Łódzka i Instytut Centrum Zdrowia

Wspólny projekt PŁ i Centrum Zdrowia Matki Polki

Matki Polki na powstanie bazy danych medycznych oraz nowoczesnej
diagnostyki.
Odbyła się 2. Konferencja Zastosowań Matematyki MathUp. Studenci wyższych

2. Konferencja Zastosowań Matematyki MathUp

lat przygotowali referaty dzieląc się swoimi pasjami. Nagrodą główną był Puchar
Dziekana WEEIA.

MAJ
Uruchomienie badawczej
sieci 5G w Łodzi

DIH5G (Digital Innovation Hub 5G) – konsorcjum zrzeszające Instytut
Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką,
Ericsson oraz Fundingbox ogłosiło uruchomienie badawczej sieci 5G na
Politechnice Łódzkiej.

Pierwszy w historii PŁ
wirtualny dzień otwarty

PŁ w rankingu RUR World
University Rankings

Odbył się pierwszy w historii PŁ – wirtualny dzień otwarty, który cieszył się
wielkim powodzeniem wśród kandydatów na studia. Wydarzenie na kanale
politechnicznym YT obejrzało blisko 3 tys. osób.
Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została
po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu – RUR (Round
University Ranking) World University Rankings.

CZERWIEC
Naukowcy z Politechnik: Łódzkiej i Warszawskiej wspólnie z firmą VIGO System,
opracowali prototyp lasera z pionową wnęką rezonansową – VCSEL. Jest to
najmniejsze źródło światła laserowego.
Konsorcjum: Spółka PHIN Consulting – lider projektu oraz Politechnika Łódzka
– partner naukowy, wspólnie pracują nad stworzeniem narzędzi do zdalnego
monitorowania stanu zdrowia pacjentów ze stomią.
W dziedzinowym rankingu szanghajskim Politechnika Łódzka została
sklasyfikowana w dwóch dyscyplinach – biotechnologii oraz inżynierii
mechanicznej.

Pierwszy w Polsce prototyp lasera VCSEL

Naukowcy z PŁ dla pacjentów ze stomią

PŁ w rankingu
szanghajskim
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LIPIEC
Prof. Krzysztof Jóźwik został rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję

Wybory rektora PŁ

2020-2024. Wybory odbyły się 8 lipca, z ponad miesięcznym opóźnieniem
w stosunku do pierwotnych planów, które pokrzyżowała pandemia
koronawirusa.
Politechnika Łódzka otrzymała nagrodę Made in Poland 2020 za „istotny

Tytuł Made in Poland
dla PŁ

wpływ na rozwój gospodarki narodowej przez współpracę uczelni
z przedsiębiorstwami i samorządami oraz promowanie polskiego szkolnictwa
wyższego”.

Awans PŁ w rankingu szkół
wyższych przygotowanym
przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy
Pierwszy wirtualny dzień
otwarty dla cudzoziemców

Politechnika Łódzka zajęła 4. miejsce wśród uczelni technicznych
i 8. wśród wszystkich uczelni akademickich (w obu zestawieniach ex aequo
z Politechniką Gdańską).
Odbyła się I edycja TUL Open Day Online – internetowych drzwi otwartych,
skierowanych do przyszłych, zagranicznych studentów PŁ.

SIERPIEŃ
Projekt studentów PŁ Inteligentne ule zdobył trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie Cisco Global Problem Solver 2020. Do konkursu zgłosiło się
ponad 520 zespołów z uczelni z całego świata.
PŁ znalazła się w programie Inkubator Innowacyjności 4.0, otrzymała znaczne
środki na wsparcie prac badawczych mających zastosowanie w przemyśle.
Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przyznał tytuł doktora honoris causa
prof. Andrzejowi Napieralskiemu.

Inteligentne ule studentów
PŁ nagrodzone w międzynarodowym konkursie
Sukces Politechniki Łódzkiej w programie Inkubator
Innowacyjności 4.0
Tytuł doktora honoris
causa dla prof. Andrzeja
Napieralskiego

WRZESIEŃ
Badaczka z PŁ laureatką
prestiżowej nagrody

Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz członkiem
komisji przy KRASP

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni z Wydziału Chemicznego została
laureatką prestiżowej Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
w kategorii Naukowiec Przyszłości.
Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, szefowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ, została wybrana na członka Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
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PAŹDZIERNIK
Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, został wiceprzewodniczącym Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz przewodniczącym Konferencji
Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
Była to pierwsza inauguracja roku akademickiego nowych władz na lata
2020-2024. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem rektor minionej kadencji, prof.
Sławomir Wiak przekazał insygnia władzy – berło oraz łańcuch – nowemu
rektorowi, prof. Krzysztofowi Jóźwikowi.
Sukces studentów PŁ na Akademickich Mistrzostwach Polski w pływaniu
w Lublinie: 19 medali w kategorii OPEN i 11 w startach indywidualnych.
Działalność rozpoczęło Europejskie Centrum Doskonałości w dziedzinie
obliczeń eksaskalowych TREX.

Rektor PŁ w gremiach
rektorskich
Politechnika Łódzka
zainaugurowała nowy rok
akademicki

Sukces studentów PŁ na
AMP w Lublinie
PŁ w Europejskim Centrum Doskonałości

Magdalena Śmiałkowska, studentka architektury na Politechnice Łódzkiej
wygrała prestiżowe zawody łucznicze Antalya International Challenge.
Dzięki temu zwycięstwu awansowała na 51. pozycję, stając się najwyżej

Najlepsza polska łuczniczka studiuje na PŁ

sklasyfikowaną Polką w światowym łucznictwie.
Uczelnię odwiedził Ambasador Królestwa Danii w Polsce – Ole Toft oraz
Ambasador Francji w Polsce – Frédéric Billet.
Do władz Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych
Szkół Technicznych w Polsce został wybrany prof. Łukasz Albrecht, Prorektor
ds. nauki PŁ.

Wizyta ambasadorów
na PŁ

Prof. Łukasz Albrecht z PŁ
w prezydium KPNIR

LISTOPAD
Politechnika Łódzka podpisała umowę o współpracy z Artificial Intelligence

Prace w zakresie
sztucznej inteligencji

Economic Development Corporation (AIEDC) z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych. Obejmie ona realizację wspólnych celów w zakresie prac
badawczo-rozwojowych związanych ze sztuczną inteligencją.

Konkurs dla kreatywnych
w ramach Łódzkich Dni
Informatyki

Pierwsze wirtualne targi
pracy

Studenci wzięli udział w kilkudziesięciu wykładach i warsztatach. Dla
uczniów szkół średnich został przygotowany konkurs, w którym zespoły
koordynowane przez nauczycieli, mogły wykazać się wiedzą i kreatywnością,
a także wygrać cenne nagrody.
Wirtualne ATP odbyły się na specjalnie dedykowanej platformie, na której
można było bezpośrednio porozmawiać na czacie z wybranym pracodawcą,
pobrać materiały informacyjne czy otrzymać e-katalog targowy.
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GRUDZIEŃ
Uczelnia otrzymała blisko 15 mln zł na realizację potrzeb studentów
z niepełnosprawnością i pracowników uczelni w ramach konkursu NCBiR
„Uczelnia dostępna”.
Politechnika Łódzka w prestiżowej kwalifikacji medalowej Akademickich
Mistrzostw Polski zajęła 2. miejsce. Sportowcy PŁ zdobyli 33 medale, w tym
13 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych.
Prof. Krzysztof Jóźwik, na indywidualnych spotkaniach, wręczył nagrody
laureatom tegorocznych czterech konkursów JM Rektora PŁ. Uhonorował
też czterech emerytowanych naukowców dyplomami Profesora Seniora PŁ.
W rankingu QS Emerging Europe&Central Asia University Rankings PŁ została
sklasyfikowana na 91. pozycji, odnotowując skok o 10 miejsc w porównaniu
do roku ubiegłego.

PŁ beneficjentem konkursu „Uczelnia dostępna”

PŁ na podium w klasyfikacji medalowej AMP

Rektor PŁ wręczył
nagrody i dyplomy
Rośnie pozycja PŁ
w rankingach międzynarodowych

Naukowcy z PŁ zostali docenieni przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego
i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, otrzymali dwie nagrody Łódzkie Eureka
za osiągnięcia promujące działania na rzecz rozwoju miasta: jedną w kategorii

Dwie nagrody Łódzkie Eureka dla naukowców PŁ

Technika, drugą w kategorii Nauka.
Politechnika Łódzka i Województwo Łódzkie zawarły umowę o współpracy
w zakresie cyberbezpieczeństwa. Planowane jest utworzenie unikatowego
w skali kraju ośrodka kompetencji Informatyki Śledczej i Cyberbezpieczeństwa.
Jego pierwszym elementem będzie „pracownia cyfrowego modelowania

Na PŁ powstanie pracownia cyberbezpieczeństwa

miejsca przestępstwa”, którą PŁ wyposaży w specjalistyczny sprzęt.
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SPOŁECZNOŚĆ
SPOŁECZNOŚĆ
POLITECHNIKI
POLITECHNIKI
ŁÓDZKIEJŁÓDZKIEJ

2 622

pracowników

1 204

nauczycieli akademickich

578

doktorantów

2 962

absolwentów

417

studentów i doktorantów z zagranicy

12 440

studentów

STUDENCI
SPOŁECZNOŚĆ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

STUDENCI

W 2020 r. na Politechnice Łódzkiej

Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Witold Pawłowski,
prof. uczelni

kształciło się łącznie 12 440 studentów,
tj. o 7,83% mniej niż w roku poprzednim.
Zmniejszająca się liczba studentów to

Czas pandemii pokazał nie-

głównie skutek niżu demograficznego.

zwykłą odpowiedzialność
i zaangażowanie studentów

stanowiły 39,3%

w zwalczanie jej skutków.

wśród ogółu

Nie tylko aktywnie działali

studentów

w sztabie antykryzysowym,
uczestnicząc w podejmowaniu decyzji związanych
z funkcjonowaniem PŁ, ale także włączyli się

studentów

w pomoc medykom, przygotowując sprzęt ochrony

z niepełnosprawnościami

osobistej niezbędny szczególnie na początku pande-

było 164, z czego 142 na

mii. Chciałbym podkreślić również zaangażowanie

studiach stacjonarnych i 22

studentów w zdalne kształcenie, a także działalność

na niestacjonarnych

w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
Dzięki temu mogliśmy się cieszyć ich licznymi sukcesami indywidualnymi i zespołowymi, kiedy sięgali po
najwyższe trofea krajowe i międzynarodowe.

Studenci PŁ w latach 2018-2020*

2018

2019

2020

Ogółem

14 993

13 497

12 440

Studia stacjonarne

12 095

10 951

10 205

Studia niestacjonarne

2 898

2 546

2 235
* stan na 31 grudnia

Najwięcej studentów odnotował Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – 25,8%
ogólnej liczby studentów, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji – 15,6%, Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska – 14,1%.
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Studenci cudzoziemcy

Na Politechnice Łódzkiej studiowało 377
cudzoziemców, w tym na studiach:

448

2018

stacjonarnych – 353

446

2019

niestacjonarnych – 24

2020

377

Cudzoziemcy, którzy studiowali na PŁ stanowili 3% ogólnej liczby studentów.
Wśród zagranicznych studentów najwięcej pochodziło z Ukrainy (126), Białorusi (60), Francji (41),
Hiszpanii (40), Włoch (14).

Absolwenci
Absolwenci w latach 2018-2020

W 2020 roku studia na Politechnice
Łódzkiej ukończyło 2 962 osób, w tym

2018

98 cudzoziemców.

3 000

2019

2 661

2020

2 462
Studia stacjonarne

549

542
500

Studia niestacjonarne

Dyplomy wydane w 2020 roku
4,7%

57,5%

Licencjata (studia I stopnia)

Inżyniera (studia I stopnia)

Magistra inż. arch. (studia II stopnia)

18,2%

2,7%

16,9%

Magistra (studia II stopnia)

Magistra inż. (studia II stopnia)

Samorząd Studencki
W 2020 r. przygotowano i uchwalono nowy regulamin Samorządu Studenckiego PŁ.
Akcje SSPŁ, m.in.:
Turniej e-sportowy z SSPŁ – League of Legends
Turniej „Zostań Mistrzem PŁ w Fifa20”
MinecraftPŁ
Twórz dobre nawyki z SSPŁ
Kulturalna kwarantanna
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Organizacje studenckie
Akademia Unihokeja

KU AZS Akademicki Związek Sportowy PŁ

Akademicka Orkiestra PŁ

NZS Organizacja Uczelniana Politechniki Łódzkiej

Akademicki Chór PŁ

Rada Studentów z Niepełnosprawnością

ENACTUS

RAPP Ruch Akademicki Pod Prąd

ESN –EYE

Studencki Klub Turystyczny „PŁazik”

Klub Fotograficzny PŁ

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Klub Motocyklistów PŁ

Studenckie Radio ŻAK

Klub Uczelniany AZS PŁ
Od 1 października 2020 r. przy Politechnice Łódzkiej
działa Klub Uczelniany AZS PŁ jako jednostka
regulaminowa bez osobowości prawnej.
Od 7 października w Klubie AZS PŁ funkcjonowały
następujące sekcje męskie i żeńskie, m.in.:
koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna
/futsal, trójbój siłowy, aerobik sportowy, tenis
stołowy, judo, lekka atletyka.
Rekordowa liczba medali indywidualnych AMP
w 2020 r.:
klasyfikacja generalna: 13 złotych,
10 srebrnych, 9 brązowych,
klasyfikacja uczelni technicznych: 14 złotych,
6 srebrnych, 8 brązowych.

DOKTORANCI
DOKTORANCI

Na Politechnice Łódzkiej w 2020 roku było 578 doktorantów (łącznie uczestnicy studiów doktoranckich
stacjonarnych oraz doktoranci w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej).
stanowiły 45,8%

doktorantów

wśród ogółu

z niepełnosprawnościami

doktorantów

było łącznie 13 osób
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Doktoranci PŁ w latach 2018-2020*

2018

2019

2020

Ogółem

612

570

578

Studia doktoranckie stacjonarne

612

463

376

-

107

202

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

* stan na 31 grudnia

W 2020 roku w Politechnice Łódzkiej było o 18,8% uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
mniej niż w roku poprzednim. Zmniejszanie się liczby doktorantów w ostatnich latach jest związane
ze zmieniającymi się przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 38 doktorantów
kształcących się w tym trybie w 2020 roku otrzymało stypendia za wyniki.
Doktoranci w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzili badania naukowe w jednostkach,
w których zatrudnieni byli ich promotorzy. ISD PŁ umożliwiało realizację pełnej ścieżki kształcenia
w języku angielskim.
Doktoranci cudzoziemcy

W 2020 r. cudzoziemcy stanowili 6,9%
ogólnej liczby doktorantów. Wśród
doktorantów cudzoziemców ogółem było
13 kobiet.

28

2018
21

2019
2020

Najwięcej doktorantów cudzoziemców
pochodziło z Islamskiej Republiki Iranu (7),
Ukrainy (6), Chin (3), Indii (3), Pakistanu (3).

12

15

25

Studia doktoranckie stacjonarne
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Samorząd Doktorantów
Przedstawiciele Samorządu Doktorantów zasiadali w Senacie Uczelni oraz brali udział w pracach komisji
i zespołów senackich oraz rektorskich. Samorząd Doktorantów wspierał finansowo doktoranckie
inicjatywy naukowe, edukacyjne, kulturalne, sportowe i integracyjne, organizując przy tym cyklicznie
„Dzień Doktoranta”. W 2020 roku współpracowano z Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz
z Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych. W 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Rektora
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutem Politechniki Łódzkiej.
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PRACOWNICY*

W 2020 r. zatrudnienie zmalało o 55 osób w stosunku do poprzedniego roku.
stanowiły 51% ogółu

Pracownicy ogółem

pracowników

2 520

2019

40 osób z niepełnosprawnością, z czego:
16 osób z niepełnosprawnością

2 677
2 470

2020

lekką,

2 622

24 osoby z niepełnosprawnością

Etaty

umiarkowaną.

Osoby

W 2020 r. PŁ zatrudniała ogółem 31 cudzoziemców.
Na emeryturę przeszło ogółem 118 osób, w tym:
80 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
38 nauczycieli akademickich.

Struktura wiekowa pracowników PŁ latach 2019-2020

4,7% 2019

3,5%

2020

2,7%

21,0%

57,5%

20,9%

28 lat lub mniej

29-38

31,0%

18,2%
20,4%

32,3%

21,2%

39-48

49-58

59-68

2,7%

20,5%16,9%

19,0%

3,6%

3,9%

69 lat i więcej

Podsumowując strukturę wiekową wszystkich pracowników zatrudnionych w Politechnice Łódzkiej,
należy stwierdzić, że najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 39-48 lat. W 2020 r.
zauważalny jest spadek o 0,8 p. proc. osób zatrudnionych w grupie pracowników poniżej 28. roku życia.
* stan na 31 grudnia
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Struktura zatrudnienia wg grup pracowników
2019

2020
11,6%

11,6%

18,7%

18,1%

2 520

2 470

47,0%

etaty

46,9%

etaty

23,4%

22,7%

Nauczyciele akademiccy

Pracownicy administracyjni

Prac. nauk.-tech i sł. bibl.

Prac. obsługi

Nauczyciele akademiccy
Nauczyciele akademiccy w osobach i w etatach

W stosunku do roku 2019 zatrudnienie
w grupie nauczycieli akademickich

1 185

2019

zmalało o 25 osób. Uczelnia zatrudniała

1 229

23 cudzoziemców w grupie nauczycieli
akademickich, czyli taką samą liczbę, jak

1 159

2020

1 204

w roku ubiegłym.
Etaty

Osoby

Struktura wiekowa nauczycieli akademickich w latach 2019-2020

4,7% 1,9%
2019

2020

1,1%

57,5%

21,2%

21,5%

28 lat lub mniej

29-38

35,1%

18,2%
19,7%

34,7%

21,8%

39-48

49-58

59-68

2,7%

17,7%16,9%

16,6%

4,4%

4,3%

69 lat i więcej
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WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI PŁ
Stypendia dla studentów

Rodzaje i liczby wypłaconych stypendiów w latach 2019-2020 przedstawia poniższy wykres.

Stypendia dla studentów
908
891

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium socjalne

718

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu
zamieszkania w DS lub obiekcie innym niż DS
92

212

153
127

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia

720

510

Zapomogi

1 017

3
8
2019

2020

Osiedle akademickie
W roku akademickim 2020/2021 zakwaterowano:

21 osób z Interdyscyplinarnej
Szkoły Doktorskiej

37 doktorantów

134 studentów innych uczelni
16 pracowników
82 absolwentów

416 studentów I roku
i 664 studentów wyższych lat

204 studentów zagranicznych
(w tym 51 studentów w ramach
wymiany Erasmus +)
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Sprawy socjalne pracowników
Rodzaj dofinansowania z ZFŚS

Liczba osób
korzystających

Dopłaty do różnych form wypoczynku urlopowego w ośrodkach PŁ

1 471

Dofinansowania do wypoczynku indywidualnego (tzw. „wczasy pod gruszą”)

4 302

Dofinansowanie do wypoczynku świątecznego

2 298

Wypoczynek dzieci osób uprawnionych

2 605

Ekwiwalent za paczkę świąteczną dla dzieci

728

Dopłata do opieki w żłobkach i przedszkolach

102

Zapomogi

280

Klub Seniora (wycieczki, bilety do teatrów, koncerty, spotkania klubowe

ok. 50

Działalność rekreacyjna (Koło Wędkarskie, wycieczki) i kulturalno – oświatowa
(koncerty, spotkania i galeria PŁ)

ok. 150

Pożyczki na remont i modernizację mieszkania

126
9

Pożyczki na zakup mieszkania, poprawę warunków mieszkaniowych

1 392

Pracowniczy program emerytalny

ok. 150

Klub Żeglarski

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
W roku 2020 z usług BON PŁ korzystało ok. 175 studentów z niepełnosprawnościami (w tym
9 doktorantów).
Z pozyskanego w 2020 r. dofinansowania na realizację projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”
powstanie m.in.: Centrum Projektowania Uniwersalnego, laboratoria VR oraz cyfrowa mapa kampusu.
Zlikwidowane zostaną także bariery architektoniczne, przeprowadzone szkolenia dla pracowników,
zakupiony nowoczesny sprzęt ewakuacyjny oraz powołani koordynatorzy ds. dostępności.

Konsultacje psychologiczne
Wsparcie w przypadku kryzysu, lęku związanego
z koronawirusem i problemami z adaptacją w nowej, trudnej
sytuacji.
Nieodpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne dla
studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników PŁ.
Możliwość umówienia się na konsultacje z psychologiem
w formie czatu lub videospotkania.
18

SPOŁECZNOŚĆ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

koronawirus.p.lodz.pl
W 2020 r. w czasie pandemii COVID-19 został podjęty ogromny wysiłek w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Powołany został sztab antykryzysowy z udziałem
pracowników i studentów uczelni. Wydano zalecenia oraz komunikaty normujące funkcjonowanie uczelni
w tym czasie. Wdrożono szereg mechanizmów zapobiegawczych, m.in. wprowadzono punkty pomiaru
temperatury ciała oraz zapewniono środki dezynfekujące. Na specjalnie utworzonej stronie internetowej
zamieszczane były informacje i zalecenia oraz aktualne zarządzenia ws. epidemii koronawirusa.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W 2020 r. dział BHP przeprowadził:
Szkolenia
O

C

wstępne bhp dla 320 osób

okresowe bhp: 403 osoby

z pierwszej pomocy

z obsługi termometrów

nowo zatrudnionych

przeszkolone

przedmedycznej – 5 osób

– 96 osób przeszkolonych

w formie samokształcenia

przeszkolonych

kierowanego,
22 osoby w formie
instruktażu

Kontrole w związku z COVID-19

5 kontroli

751 wydanych zaleceń
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KSZTAŁCENIE

KSZTAŁCENIE

6 682

kandydatów na studia I i II stopnia
(l. priorytet)

281

kandydatów z zagranicy

4 173

studentów I roku przyjętych w trybie
rekrutacji na studia I i II stopnia

59

kierunków studiów

2

akredytacje międzynarodowe
pozyskane w 2020 r.

REKRUTACJA
KSZTAŁCENIE

REKRUTACJA

Dane dotyczące rekrutacji w 2020 r.

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Andrzej Romanowski,
prof. uczelni

obejmują nabór na studia I i II stopnia
rozpoczynające się w semestrze zimowym
roku akademickiego 2020/2021 oraz nabór

Politechnika Łódzka nieustan-

na studia II stopnia w semestrze letnim

nie udoskonala proces kształ-

w roku akademickim 2019/2020.

cenia. Konsekwentnie
i efektywnie występujemy
o kolejne prestiżowe akredyta-

Kandydaci

cje krajowe i międzynarodowe.
We współpracy z firmami dostosowujemy progra-

W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej
uczelnia dawała każdemu kandydatowi
możliwość wyboru aż 8 kierunków studiów
i ustawienia ich według preferencji.

my studiów do zapotrzebowania na rynku pracy.
Jesteśmy liderem w rozwijaniu aktywnych metod
kształcenia. Cieszymy się również, że mimo utrudnień
związanych z pandemią COVID-19, rekrutacja
na studia przebiegła bardzo dobrze. Sprawnie wdrożyliśmy także kształcenie zdalne.

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. rekrutacji na studia w roku 2020/2021
najbardziej oblegane przez kandydatów były uczelnie techniczne. Politechnika Łódzka zajęła 4. miejsce
w Polsce.
Liczba kandydatów na studia I i II stopnia
27 707

2018

7 161
24 967

2019

6 757
23 903

2020

6 682
Kandydaci I. deklaracji (8 priorytetów)

Kandydaci I. osób (1 priorytet)

W rekrutacji wzięło udział 281 cudzoziemców, tj. o 69,3% więcej w stosunku do poprzedniego roku. Do
wzrostu przyczyniły się: aktywna promocja online, dostosowanie warunków rekrutacji do pandemicznej
rzeczywistości (m.in. wydłużone terminy rekrutacji). Nowością było stworzenie listy rezerwowej, która
pozwalała zakwalifikować dodatkową pulę kandydatów (w przypadku rezygnacji kandydatów z głównej
puli), a także otwarcie II tury rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca), dostępnej dla kierunków, gdzie
pozostały wolne miejsca.
Politechnika Łódzka uruchomiła w 2020 r. siedem nowych kierunków. Największą popularność zyskały
Business and Technology, Modelling and Data Science oraz Business Studies.
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14,2

Computer Science
11,7

Information Technology
9,1

Zarządzanie i Inżynieria produkcji
Zarządzanie

8,8

Automatyka i robotyka

8,8

Najpopularniejsze kierunki
studiów I stopnia
według liczby kandydatów

8,6

Business and Technology

na jedno miejsce

8,3

Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika

8,0

Inżynieria zarządzania

7,9

Logistyka

7,6

Studenci przyjęci na I rok studiów*
W ramach rekrutacji na pierwszy rok studiów w 2020 r. przyjęto łącznie, na studia I i II stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne), 4 173 studentów, tj. o 4,9% studentów mniej niż w poprzednim roku:

2 884 studentów

1 289 studentów

(w tym 57 cudzoziemców)

(w tym 41 cudzoziemców)

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

1 567
(37,6 % ogółu studentów
I roku przyjętych
w trybie rekrutacji)

Tradycyjnie największa liczba studentów z zagranicy, którzy rozpoczęli studia na I roku (I oraz II stopnia)
pochodziła z Ukrainy (41,8%), a na drugim miejscu znajduje się grupa kandydatów z Białorusi (18,4%).
Kolejne miejsca zajmują Francja (5,1%), Armenia (3,1%), Egipt (3,1%) oraz Nigeria (3,1%). 17 studentów
zostało zakwalifikowanych w ramach programów stypendialnych NAWA (w tym większość z nich
z nowego programu „Solidarni z Białorusią”).

Liczba studentów I roku przyjętych na studia I i II stopnia

Ogółem
W tym cudzoziemcy

2018

2019

2020

4 927

4 388

4 173

76

64

98
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Do grona studentów na pierwszy rok studiów I stopnia zostało przyjętych 22 (69% więcej niż w roku
ubiegłym) laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego na kierunkach:
1

Automatyka i robotyka

1

Automatyka i sterowanie robotów

1

Budownictwo

1

Computer Science

1

Electronic and Telecommunication

3

Information Technology

1

Informatyka

3

Informatyka stosowana

1

Inżynieria wzornictwa
przemysłowego

1

Matematyka stosowana

1

Mechanika i budowa maszyn

3

Mechanical Engineering
2

Włókiennictwo i przemysł mody

1

Menadżer żywności i żywienia
1

Wzornictwo

* stan na 31 grudnia

Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
Rekrutacja kandydatów do ISD PŁ prowadzona była przez Portal Rekrutacyjny PŁ:
a) w ramach programu MNISW „Doktorat Wdrożeniowy”,
b) w trybie normalnym.
Nabór do ISD PŁ prowadzony był przez uczelnię po raz drugi (utworzenie ISD PŁ w kwietniu 2019 r.).

Doktoranci, którzy rozpoczęli
kształcenie w ISD PŁ*
W 2020 r. w ISD PŁ kształcenie rozpoczęło
9 cudzoziemców, z takich krajów, jak: Włochy,

107

2019

40

Chiny, Islamska Republika Iranu, Ukraina,
Nigeria, Serbia oraz Mołdawia.

100

2020

59
Ogółem

Kobiety

*stan na 31 grudnia
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Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w ISD PŁ w 2020 r. wg dyscyplin
nauki o zarządzaniu i jakości

3

4

technologia żywności i żywienia
nauki fizyczne

8

6
4

1

nauki chemiczne

33

24

inżynieria chemiczna

6

4

architektura i urbanistyka

11

5

informatyka techniczna i telekomunikacja

14

6
7

automatyka, elektronika i elektrotechnika 0
inżynieria mechaniczna

4

inżynieria materiałowa

6

6

7
Ogółem

Kobiety

OFERTA KSZTAŁCEN
OFERTA KSZTAŁCENIA
Studia I i II stopnia

Oferta kształcenia w Politechnice Łódzkiej z każdym rokiem staje się bogatsza dzięki współpracy
z przemysłem. Przedstawiciele firm, przeglądając i analizując programy studiów, wskazują obszary
priorytetowe dla rozwoju przyszłej kariery zawodowej.
W 2020 r. uczelnia oferowała możliwości kształcenia na 59 kierunkach, wśród nich 14 w języku
angielskim i jeden w języku francuskim. Kształcenie w Politechnice Łódzkiej odbywało się na 9
wydziałach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) oraz w Centrum Papiernictwa i Poligrafii.

w języku
angielskim

w języku
francuskim

w języku
polskim

Modelling
and Data Science

Gestion et
Technologie

Informatyka
w ochronie
środowiska

Business
and Technology

STUDIA II STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

Nowe kierunki
w języku
angielskim
Master
of Business Studies
Master
of Operations
Management

Business Studies
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W ramach programu podwójnego dyplomu uczelnia oferowała studentom możliwość uzyskania w trakcie
jednego toku studiów dwóch dyplomów:
Politechniki Łódzkiej,
uczelni partnerskiej.
Wśród nowych kierunków na studiach w 2020 r. dominowały prowadzone w języku angielskim, które
zostały opracowane we współpracy z zagranicznymi partnerami z czołowych uczelni europejskich
oraz amerykańskich, a także przy współpracy z przedstawicielami kadry zarządzającej firm o zasięgu
światowym.

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska PŁ
ISD PŁ oferuje kształcenie w 12 dyscyplinach (w 4 dziedzinach naukowych) prowadzone w języku
angielskim.
Na potrzeby Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej został opracowany nowy
elastyczny program kształcenia składający się z czterech modułów obejmujących: course curriculum
& entrepreneurship, elective course, soft & transferrable skills oraz visiting professors lectures.
W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, rozumianej jako indywidualne i spersonalizowane
podejście do doktoranta opracowano unikatowe zasady realizacji przedmiotów obieralnych w ramach
warsztatu „research workshop”. Doktoranci wybierają przedmioty w zależności od indywidualnych
potrzeb spośród wachlarza ponad 80 kursów z kategorii warsztatu badawczego i warsztatu umiejętności,
realizując interdyscyplinarny program kształcenia w ramach różnych dyscyplin.
ISD PŁ mając na celu dalszy intensywny rozwój oraz zwiększenie jej rozpoznawalności i umocnienia
pozycji, jako renomowanego ośrodka kształcenia i szkolenia młodych naukowców, złożyła wniosek
w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER – Umiędzynarodowienie Szkół
Doktorskich”. Projekt „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of Lodz
University of Technology” został pozytywnie oceniony i uzyskał maksymalne dofinansowanie
w wysokości 1 980,0 tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

Studia podyplomowe

32 PROGRAMY
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

w tym 5 nowych

Doradztwo i kontrola w zakresie BHP (program
wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji)
Technologia i jakość w przemyśle cukrowniczym
3D.MED – Technologie 3D w Medycynie
Data Science
Nowoczesne technologie w papiernictwie
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Słuchacze studiów podyplomowych w 2020 r. wg wydziałów
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

144

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

64

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

49

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych

29

17

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych
w latach 2018-2020

w roku 2020 wynosiła 303 osoby (w tym 135

2018

kobiet) i w porównaniu z ubiegłym rokiem

2019

nastąpił spadek uczestników o 24,6%.

2020

Aktywne metody kształcenia

303

Problem Based
Learning PBL

jest zapewnienie studentom edukacji na
wdraża i rozwija aktywne metody kształcenia.

402

Blended Learning

Narzędziem do osiągnięcia sukcesu uczelni
najwyższym poziomie, dlatego PŁ intensywnie

544

AKTYWNE
METODY
KSZTAŁCENIA

W 2020 r. ruszyła Łódzka Akademia PBL.
Jej celem jest wdrożenie efektywnego,
spójnego procesu podnoszenia kompetencji
w zakresie pracy zespołowej i komunikacji (Team
Building and Communication Skills–TBCS) oraz

Design Thinking

Flipped Education

Case Teaching

Tutoring

pracy metodami problemowymi (PBL).
Model kształcenia realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych
(blended-learning, co-teaching, tutoring). W 2020 r. rozpoczęto zajęcia Wprowadzenie do PBL oraz
Interdyscyplinarny projekt problemowy, pilotażowo wprowadzające w ramach programów IFE nowe
rozwiązania dydaktyczne:
pracę studentów w zespołach interdyscyplinarnych,
pracę nauczycieli w tandemach (co-teaching),
26
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peer-observations, czyli koleżeńskie obserwacje zajęć przez kadrę prowadzącą szkolenia
z metodyki PBL,
praca na autorskich materiałach dydaktycznych (testowanie) wypracowanych w pierwszym etapie
projektu.
Z nowych rozwiązań korzystać mogą studenci, pracownicy, a także inne uczelnie w Polsce.
40 pracowników Politechniki Łódzkiej zostało przeszkolonych w zakresie Problem Design i Assessment
przez specjalistów z Uniwersytetu w Aalborgu, pracowników UNESCO Centre for Problem Based
Learning.
W listopadzie Centrum Kształcenia PŁ przeprowadziło pierwsze komercyjne szkolenie z metodyki PBL,
którego beneficjentem była Wyższa Szkoła Bankowa z Gliwic.
Gamifikacja/grywalizacja w przedmiotach ścisłych
Wdrożenie opracowanej w PŁ metody grywalizacji dla przedmiotów wspólnych: matematyka
i technologie informatyczne. W ramach alternatywnej metody/ścieżki kształcenia dla przedmiotów
ścisłych – zaproponowano scenariusz gry do istniejących sylabusów, wykorzystując uczelnianą platformę
WIKAMP oraz narzędzia dydaktyczne. Przeprowadzono szkolenia kadry matematyków i rozpoczęto
szkolenia dla informatyków.
Egzamin kompetencyjny metodą Case-Teaching
W semestrze zimowym pilotażowo wdrażana była nowa formuła
egzaminu weryfikującego osiągnięcie zagregowanych kierunkowych
efektów uczenia się przez studenta w całym toku studiów. Do tego
eksperymentu dydaktycznego zaproszeni zostali członkowie Rad
Kierunków Studiów, nauczyciele prowadzący prace dyplomowe
oraz studenci. Egzamin kompetencyjny oparty jest na studium
przypadku przygotowanym i zatwierdzonym przez Radę danego
kierunku studiów. Polega on na przeanalizowaniu opisów wybranych,
konkretnych zdarzeń z jakiejś dziedziny.
Wdrażany model obejmował:
szkolenia dla nauczycieli z metodyki case-teaching, w ramach których opracowane zostały zestawy
egzaminacyjne (opisy przypadków, kryteria oceny); przeszkolonych zostało 30 nauczycieli z pięciu
wydziałów,
przeprowadzenie ‘egzaminu próbnego’ w ramach seminarium dyplomowego,
superwizję, czyli ciągłe wsparcie trenera metody case-teaching w realizacji projektu.
Egzamin pilotażowy przeprowadzono na 5 kierunkach studiów II stopnia:
mechanika i budowa maszyn,
elektrotechnika,
elektronika i telekomunikacja,
informatyka,
informatyka stosowana.
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Nowe formy wsparcia dla nauczycieli prowadzących zajęcia zdalnie
Uczelniane Centrum Informatyczne przeprowadziło szereg szkoleń przygotowujących dydaktyków do
masowej migracji kształcenia do przestrzeni wirtualnej. Oprócz technicznych szkoleń z zakresu obsługi
narzędzi uczelnianych (WIKAMP, MSTeams oraz webinaria) oferowanych przez UCI, nauczyciele mieli
możliwość skorzystania z wielu warsztatów i spotkań inicjowanych przez inne jednostki PŁ.
Centrum Kształcenia wraz z Centrum Technologii
Informatycznych przygotowało przegląd darmowych
aplikacji przyjaznych nauczycielom do tworzenia materiałów
dydaktycznych i prowadzenia zajęć online.
W Centrum Językowym odbywały się tzw. obserwacje
wspierające. Obserwowane zajęcia były omawiane,
a lektorzy otrzymywali informację zwrotną i potrzebne
wskazówki.
Na Wydziale Mechanicznym zainicjowano akcję „Mechanicy Mechanikom” – system spotkań
w postaci webinariów mających na celu poznawanie technik i narzędzi pomocnych w dydaktyce
dla nauczycieli akademickich.
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Flipped Education

z wykładowcami i ekspertami zagranicznymi, którzy zostaną zaangażowani w prowadzenie kształcenia na
zasadzie co-teaching i konsultowanie prac dyplomowych.
Tutoring
Rozpoczęła się III edycja projektu „Mistrzowie Dydaktyki”, w ramach którego prowadzone są dla
nauczycieli akademickich szkolenia tutorów, których głównym celem jest wypracowanie i wdrożenie
nowych rozwiązań w zakresie kształcenia w formie tutoringu we współpracy z uczelniami zagranicznymi
z pierwszej setki rankingu szanghajskiego. Dzięki udziałowi w kolejnej edycji projektu uczelnia uzyskała
możliwość przeprowadzenia większej liczby zajęć dla studentów, prowadzonych z wykorzystaniem
metody tutoringu. Szkolenia w projekcie odbyło 59 nauczycieli akademickich.
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Współpraca ze szkolnictwem średnim i podstawowym
Politechnika Łódzka stwarza młodzieży warunki
sprzyjające rozwojowi umiejętności i kompetencji
w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Jest to
możliwe dzięki udostępnieniu uczniom nowoczesnych
laboratoriów naukowych i dydaktycznych, w których
zapewniona jest ekspercka pomoc pracowników
naukowo-dydaktycznych PŁ.
W roku 2020 pracownicy Politechniki Łódzkiej
przeprowadzili ponad 100 zajęć dla młodzieży szkolnej
z Łodzi i województwa łódzkiego. Poszerzały one
wiedzę z przedmiotów podstawowych i technicznych,
przygotowywały młodzież do udziału w konkursach przedmiotowych o zasięgu krajowym i europejskim.
Na Wydziale EEIA przeprowadzone zostały konkursy z fizyki, matematyki i informatyki dla uczniów szkół
średnich (przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej), a dla uczniów szkół
podstawowych dodatkowo z chemii i języka angielskiego. Uczestniczyło w nich ok. 1000 uczniów
z ponad 150 szkół.
W roku 2020 odbyła się druga edycja matur próbnych w wersji online. Wzięło w niej udział ponad
3000 uczniów z całego kraju, co było możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnie opracowanego systemu,
dostępnego pod adresem www.infimat.p.lodz.pl. Matury z matematyki na obu poziomach, fizyki i chemii
na poziomie rozszerzonym przeprowadzono trzy razy w ciągu roku.
Pracownicy Politechniki Łódzkiej w ramach spotkań na platformach do pracy zdalnej odbywali spotkania
z młodzieżą ze szkół patronackich przybliżając im kierunki studiów jakie oferuje Politechnika Łódzka.
Uczelnia jest współorganizatorem corocznego Ogólnopolskiego Konkursu Zabawka Edukacyjna, który
w 2020 r. odbył się w formie zdalnej. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci szkół podstawowych
przedmiotami przyrodniczymi i technicznymi oraz zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej
aktywności.
W roku 2020 realizowano trzy duże projekty informatyczne, których beneficjentami byli uczniowie
i nauczyciele szkół podstawowych i średnich:
Projekt Informatyka bez granic, w którym PŁ jest liderem. Dofinansowanie projektu z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
210 kursów (semestralnych, rocznym i wakacyjnych),
1275 beneficjentów (uczniowie w wieku 7-16 lat),
współpraca z 21 szkołami z woj. łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.
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Projekt Zaprogramuj przyszłość, w którym PŁ jest partnerem, a liderem Stowarzyszenie Cyfrowy
Dialog. Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt

Nauczyciele

Uczniowie

Szkoły

Edukatorzy

Zaprogramuj przyszłość #16

280

5 366

44

50

Zaprogramuj przyszłość #62

255

4 599

42

50

Zaprogramuj przyszłość #65

193

3 506

30

50

Zaprogramuj przyszłość #48

268

4 852

46

50

Zaprogramuj przyszłość #21

213

4 117

43

50

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt, w którym PŁ jest liderem, współﬁnansowany
został ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
zajęcia prowadzą 744 osoby, w tym 297 osób po raz pierwszy (nauczyciele oraz nieliczna
grupa edukatorów),
uczniowie w projekcie: 14 653 uczniów wieku 9-19 lat,
liczba szkół objętych projektem: 854 (2 edycje).
Francuska Akademia Młodego Inżyniera (FAMI)
W 2020 r. odbyła się IV edycja projektu Francuska Akademia Młodego Inżyniera, w której wzięło udział
30 uczniów łódzkich szkół średnich i podstawowych. FAMI to nauka języka francuskiego oraz twórcza
realizacja projektów. Projekt FAMI jest jednym z elementów promocji studiów w języku francuskim
na Politechnice Łódzkiej i możliwości uzyskania podwójnego dyplomu. W roku 2020 dwie spośród
uczestniczek ubiegłorocznej edycji FAMI otrzymały indeksy IFE.

Wydarzenia edukacyjne
Konferencja Lektor High-Tech 2020
Trzecia edycja konferencji zorganizowana była
przez Centrum Językowe PŁ, we współpracy ze
Stowarzyszeniem IATEFL Polska i włączona do
międzynarodowej konferencji dla nauczycieli języka
angielskiego pod nazwą IATEFL Polska – 29th
Professional Development Event IATEFL PL On-line
Meet-up 2020. Odbyło się ponad 50 sesji oraz 22
warsztaty dla ponad 600 uczestników online.
Uczestnicy mieli możliwość odbycia wirtualnego spaceru
po Łodzi, kampusie Politechniki Łódzkiej oraz zapoznania
się z filmami promującymi uczelnię.
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Konferencja MathUP
Również ta konferencja odbyła się w formule online, zrzeszając szerokie grono studentów, pracowników
PŁ oraz przedstawicieli firm. Ma ona charakter cykliczny, a celem jej jest pokazanie matematyki jako
nauki przyjaznej i przydatnej w każdym aspekcie naszego życia. Organizatorem było Centrum Nauczania
Matematyki i Fizyki PŁ.
Narodowa Reprezentacja Akademicka
Program wsparcia dla studentów mających wybitne osiągnięcia sportowe. W jego ramach studentowi
przysługuje 100 godzin indywidualnych zajęć z nauczycielami akademickimi na rok kalendarzowy.
W I edycji w 2020 roku udział wzięło 9 studentów – sportowców, reprezentujących dyscypliny: pływanie,
lekkoatletyka, skoki do wody, łucznictwo, karate.
Pod koniec roku 2020 PŁ złożyła wniosek aplikacyjny do II edycji projektu. I tym razem uzyskano
pozytywną decyzję. Dofinansowanie umożliwi 10 osobom realizowanie równocześnie kariery sportowej
i nauki.
Legia Akademicka
LA to program edukacji wojskowej dla studentów. Zajęcia prowadzone były w dwóch modułach:
podstawowym i podoficerskim. Po ukończeniu modułu podstawowego studenci dostają stopień
szeregowego rezerwy, po module podoficerskim – kaprala rezerwy.
Politechnika Łódzka prowadzi już IV edycję programu Legia Akademicka. Obecnie PŁ jest jedyną
państwową uczelnią w Łodzi i regionie prowadzącą zajęcia w ramach LA. W 2020 roku przeszkolono
24 studentów z PŁ, UŁ, UMED, Akademii Muzycznej i WAT.

AKREDYTACJE
AKREDYTACJE

Wysoką jakość kształcenia potwierdzają akredytacje krajowe i międzynarodowe.

W 2020 roku Polska Komisja Akredytacyjna podjęła decyzję o przyznaniu oceny pozytywnej na okres
6 lat dla kierunków:
fizyka techniczna (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej),
biotechnologia (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności).
Technologia chemiczna, kierunek prowadzony na Wydziale Chemicznym, przeszedł pomyślnie
akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) i otrzymał europejski certyfikat
EUR-ACE® Bachelor Label (European Accredited Engineering Bachelor Degree). KAUT podjęła decyzję
na posiedzeniu online. Eksperci po analizie Raportu Zespołu Oceniającego przyznali akredytację na 5 lat,
czyli na maksymalnie długi okres przewidziany przepisami.
Eksperci Komisji w swojej ocenie podkreślili silne strony wydziału, do których należy m.in. znakomite
wyposażenie laboratoriów technologicznych, tak ważne w praktycznym przygotowaniu inżynierów do
pracy zawodowej. Zdaniem KAUT podnoszeniu jakości kształcenia sprzyja też aktywnie działająca przy
wydziale Rada Biznesu oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny doświadczonych specjalistów
z przemysłu. W czasie oceny prowadzącej do przyznania akredytacji zauważone zostało też
zaangażowanie studentów wydziału w prace badawcze kończące się często publikacjami naukowymi,
a także aktywna działalność studentów w ramach kół naukowych.
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Akredytacja instytucjonalna HCERES
Politechnika Łódzka została pierwszą uczelnią w Polsce z tą międzynarodową francuską akredytacją.
Proces akredytacji trwał dwa lata. W spotkaniach ze specjalistami z Francji uczestniczyło ponad 170
pracowników, studentów, absolwentów oraz partnerów PŁ. Politechnika Łódzka wypadła bardzo dobrze
we wszystkich 6 ocenianych kryteriach i uzyskała ocenę pozytywną na 5 lat.
W raporcie końcowym Zespół HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur) – francuskiej Najwyższej Rady
ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego wysoko ocenił bogatą
ofertę kształcenia w PŁ oraz jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
Podkreślił także szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społecznogospodarczym i fakt, że uczelnia jest cenionym partnerem. W obszarze badań
HCERES docenił pracę PŁ w zakresie zdefiniowania priorytetowych obszarów
badawczych i uwzględnienia wyników prowadzonych badań w kształceniu
studentów. Dostrzegł bardzo dobrze rozwiniętą sieć międzynarodowej wymiany studentów,
zaangażowanie społeczności akademickiej w budowanie jakości kultury oraz świadomość zasad etyki
zawodowej. W raporcie końcowym podkreślono także ogromne zaangażowanie pracowników, studentów
oraz partnerów uczelni w realizację wspólnych działań.
Liczba aktualnych akredytacji międzynarodowych PŁ to 18 (3 akredytacje instytucjonalne i 15 akredytacji
programowych).
Politechnika Łódzka jest najbardziej aktywną polską uczelnią w projekcie MNiSW pt. „Akredytacje
zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Złożyła w nim i uzyskała finansowanie dla 24 wniosków
dotyczących ubiegania się o zagraniczne akredytacje/reakredytacje lub certyfikaty jakości kształcenia.

START NA RYNKU PR
START NA RYNKU PRACY

Biuro Karier PŁ pomagało studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, praktyk i staży poprzez
prowadzenie internetowego serwisu www.biurokarier.p.lodz.pl.

Do 80 współpracujących pracodawców wysłano dokumenty aplikacyjne studentów i absolwentów.
W 2020 r. zarejestrowano:
ponad 1700 ofert pracy,
prawie 200 ofert praktyk,
ponad 280 ofert stażu.
Za pośrednictwem Biura Karier 149 osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
Prowadzone były indywidualne konsultacje, także w języku angielskim, obejmujące m.in.: doradztwo
zawodowe, coaching kariery, wypełnianie testów kompetencji, doradztwo gospodarcze, itp.
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Coaching biznesowy – rozwój usługi był możliwy w wyniku zdobycia certyfikacji
International Coaching Community przez kolejnych 3 pracowników Biura Karier.
Certyfikację sfinansowano z funduszy unijnych dedykowanych rozwojowi kadr

Biuro Karier w 2020

w uczelni. Zrealizowano ponad 420 godzin coachingu. Prowadzone były

roku organizowało

jednorazowe sesje oraz całe procesy rozwojowe.

dla studentów,

Prowadzenie kursu przedsiębiorczości dla doktorantów Politechniki Łódzkiej

doktorantów,

w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, m.in.: prowadzenie zajęć

absolwentów
Politechniki Łódzkiej
szereg inicjatyw:

w zakresie planowania biznesu, projektowania innowacji, prowadzenia firm typu
spin-off i startupów, transferu technologii, własności intelektualnej.
Program doradczy dla doktorantów i młodych naukowców w zakresie rozwoju
zawodowego, rozwoju kompetencji miękkich czy wyboru ścieżek kariery i określania
predyspozycji zawodowych. Odbyły się 43 indywidualne konsultacje.
Kolejna edycja badania opinii pracodawców o absolwentach uczelni.

Akademickie Targi Pracy odbyły się online. W ATP wzięło udział około 50 firm
i instytucji, które zaprezentowały blisko 100 ofert pracy, praktyk i staży –
niejednokrotnie płatnych. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 10 tys. osób.
Biznes w Praktyce (III edycja) – praktyczne szkolenia dla studentów, doktorantów
i pracowników Politechniki Łódzkiej z planowania i zakładania działalności
gospodarczej.
Konkurs Młodzi w Łodzi Mam pomysł na startup!, którego Politechnika Łódzka
jest partnerem strategicznym, wyłonił innowacyjne projekty zarówno naukowe,
technologiczne, jak i kreatywne/artystyczne we wczesnej fazie rozwoju. Najlepiej

Biuro Karier było
organizatorem lub
współorganizatorem
wielu wydarzeń
odbywających się
cyklicznie:

rokującym osobom/zespołom zapewniono dostęp do szkoleń, doradztwa, opieki
mentorskiej ze strony doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów
i przedstawicieli funduszy VC.

Profesjonalne doradztwo formalno-prawne i finansowe dla klientów Biura Karier
PŁ – podpisane zostały umowy współpracy z: Kancelarie Adwokackie Peredzyńska
i Walaszek - kancelarią prawną specjalizująca się w doradztwie przedsiębiorcom

W ramach budżetu

w zakresie formalno-prawnych kwestii prowadzenia własnej działalności

zadaniowego

gospodarczej i wszelkich form spółek oraz My Advice – biurem radcy podatkowego

Biuro Karier PŁ

specjalizującym się w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie podatkowym

zorganizowało:

i finansowym związanym z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
i wszelkich form spółek.
II edycję konkursu na „Najlepszego Pracodawcę województwa łódzkiego według
studentów Politechniki Łódzkiej”. Laureatem po raz drugi została firma Ericsson.

Zakończono realizację projektu Lepsze przygotowanie absolwentów Politechniki Łódzkiej do wejścia na
rynek pracy poprzez rozwój usług Biura Karier w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Do projektu przystąpiło 748 osób. Wsparcie w postaci doradztwa otrzymało 725 osób, w Akademii
Kompetencji Przedsiębiorczych wzięło udział 168 osób (w tym 99 studentów PŁ w ramach 7 szkoleń),
z mentoringu współpracujących z uczelnią przedsiębiorstw skorzystały 94 osoby.
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PŁ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1 000

dzieci w wieku 8-12 lat w programie
ŁUD PŁ

557

słuchaczy UTW PŁ

I miejsce

PLO PŁ w woj. łódzkim
- Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020
(Fundacja Edukacyjna Perspektywy)

PŁ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Politechnika Łódzka jest otwarta dla całej lokalnej społeczności,
oferując możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia jej
wykładowców oraz z zaplecza lokalowego i laboratoryjnego uczelni.
Program kształcenia jest dostosowywany do każdej grupy odbiorców,
od najmłodszych do najstarszych.

UNIWERSYTET TRZE
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PŁ

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) przy Politechnice Łódzkiej umożliwia osobom starszym dalszy ich
rozwój intelektualny i psychofizyczny. W roku akademickim 2020/21 liczba aktywnych słuchaczy
w nauce zdalnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ obejmowała 577 osób, w tym 18 nowych
uczestników.

Wykształcenie słuchaczy UTW PŁ

Słuchacze UTW PŁ

Średnie 32%

502

75

Przedział wiekowy słuchaczy jest bardzo
szeroki, od urodzonych w 1924 r. do 1964 r.

Wyższe 67%

Zasadnicze 1%

Nagrania wykładów – stworzona została specjalna platforma internetowa,
dedykowana wyłącznie słuchaczom UTW PŁ.

Zastosowane formy
zajęć zdalnych na

Zajęcia on-line w czasie rzeczywistym – wśród nich znalazły się: język angielski,
komputer – cyfrowa edycja zdjęć, smartfon dla wszystkich, historia i regionalizm,

UTW PŁ podczas

plastyka.

pandemii:

Korespondencyjna – wykorzystano tę formę z uwagi na czasochłonność
i indywidualność tworzenia prac plastycznych, a następnie odpowiedniej ich
prezentacji jaką umożliwiają zdjęcia wysyłane w formie załączników pocztą
elektroniczną.

Policja, ZUS i NFZ dla seniorów
Dla słuchaczy UTW zorganizowano spotkania z przedstawicielami instytucji mających niewątpliwie
ogromny wpływ na życie seniorów. Celem spotkań było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, zarówno
pod kątem zagrożeń czyhających na co dzień, jak też bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne.
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ŁÓDZKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY PŁ
ŁUD jest jednostką

w programie dla dzieci w wieku 8-12 lat – 1000 uczestników

pozawydziałową,

„Ścieżki Młodych Odkrywców” – 215 dzieci i 70 rodziców

w której dzieci

4 wykłady – 560 uczestników

rozwijają ciekawość
świata i poznają tajniki
wiedzy technicznej

3 nagrane materiały w zamian za pozostałe 3 wykłady w sem. letnim
190 warsztatów (sem. zimowy)

w prosty i zabawny

36 warsztatów z innej perspektywy - 220 uczestników

sposób.

„Ferie z ŁUDem”, 26 warsztatów - 170 uczestników
spotkania zespołu Klub Młodego Odkrywcy – program Centrum Nauki
Kopernik
spotkania konsorcjum projektu Phereclos (warsztaty dla nauczycieli,
budowanie „Lokalnych klastrów edukacyjnych” i rozpoczęcie przygotowań do
konferencji dzieci)
grant firmy Boeing

PUBLICZNE LICEUM
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PŁ

1.

miejsce

w województwie łódzkim w Rankingu
Liceów Ogólnokształcących Fundacji
Edukacyjnej Perspektywy, co

zapewniło szkole najwyższą do tej pory

1.

miejsce

w województwie łódzkim
w Rankingu Liceów Olimpijskich
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

18. lokatę w kraju

2. miejsce w Polsce, a 22. na świecie w kategorii „High School Students A”
w międzynarodowym konkursie „10th Online Physics Brawl”

Sukcesy i osiągnięcia

ośmiu finalistów Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego

uczniów liceum

wybranie i powołanie ucznia PLO PŁ w skład 34-osobowej Młodzieżowej Rady

w 2020 r. to m.in.:

Ekologicznej (MRE) przy Ministrze Środowiska
2. miejsce ucznia liceum w ogólnopolskim konkursie poezji rosyjskiej,
organizowanym przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie przy
Ambasadzie Rosji

Uczniowie uzyskali ponadprzeciętne wyniki egzaminów maturalnych, szczególnie z matematyki
i jęz. angielskiego (poziom podstawowy i rozszerzony), zajmując 1. miejsce w województwie łódzkim.
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AKADEMICKIE CENT
TOWO-DYDAKTYCZ
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AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWODYDAKTYCZNE PŁ ZATOKA SPORTU

Zatoka Sportu to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce, dostępny nie tylko dla
społeczności uczelni, ale także dla sportowców oraz mieszkańców Łodzi i regionu.

50‐metrowy basen olimpijski

korty do badmintona
i squasha

25‐metrowy basen (skoki
do wody, pływanie synchroniczne)

hala sportowo‐widowiskowa

17‐metrowa ścianka
wspinaczkowa

boisko do gier zespołowych
i sportów siłowych

Od marca do końca lipca pływalnia w ACSD PŁ spełniała przede wszystkim funkcję obiektu
treningowego dla Polskiej Kadry Narodowej w Pływaniu oraz Polskiej Kadry Narodowej w skokach do
wody, która w tym okresie regularnie korzystała z obiektu podczas zgrupowań. Był to w tym czasie
jedyny w Polsce działający obiekt z basenem o wymiarach olimpijskich.
Na pływalni odbyło się w sumie 16 wydarzeń,
z czego w drugiej części roku pływalnia gościła
cykliczne zawody, takie jak: Pływacki Miting Osób
Niepełnosprawnych i Arena Grand Prix Puchar Polski
w Pływaniu. Mistrzostwa Polski seniorów oraz
juniorów w skokach zorganizowane w Zatoce Sportu
PŁ w grudniu były pierwszymi zawodami od czasu
wprowadzenia obostrzeń. Do rywalizacji przystąpiło
wówczas blisko stu uczestników we wszystkich
kategoriach wiekowych.
W Hali Sportowej odbywało się 13 wydarzeń, wśród
nich: mecze ekstraligi unihokeja, AMP w koszykówce
kobiet i mężczyzn, mecze koszykówki oraz Mistrzostwa
Polski Federacji Tańca Sportowego Dzieci i Juniorów
Młodszych.
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WYDARZENIA KULT
PŁ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WYDARZENIA KULTURALNE

W cyklu Czwartkowe Forum Kultury w 2020 r. odbyło się na żywo jedno spotkanie, którego gościem
był Pan Sławomir Kowalewski. Cykl kontynuowano w postaci podcastów prezentujących archiwalne
rozmowy. Ukazało się 7 odcinków, w których można było usłyszeć m.in. Zbigniewa Wodeckiego,
Krzysztofa Zanussiego, czy Krzesimira Dębskiego.

Cykl Muzyka na Politechnice nieprzerwanie od ponad 25 lat gromadzi miłośników muzyki. W 2020 r.
w Sali Lustrzanej Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji odbyły się 3 koncerty, a następnie od maja
premiery miały miejsce już wirtualnie. Na YouTubie opublikowano 5 nagrań z koncertów.
Chór Akademicki, którego występy można podziwiać już od 45 lat jest jednym z najlepszych chórów
amatorskich w Polsce. Studentów, którzy go tworzą, łączy pasja śpiewania i praca nad repertuarem,
w którym znajduje się muzyka różnych stylów i epok. Akademicki Chór PŁ prowadził próby do 13
marca 2020 r., które zostały wstrzymane, z krótką przerwą w październiku, kiedy to Chór PŁ wystąpił na
żywo podczas inauguracji roku akademickiego w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Chór
przygotował i zaprezentował online 7 utworów.
Akademicka Orkiestra w swoim repertuarze ma
utwory klasyczne i rozrywkowe, a także muzykę
filmową. Akademicka Orkiestra odbyła 10 prób.
W styczniu Orkiestra zagrała koncert
w Gorzkowicach, we współpracy z Gminną
Orkiestrą Dętą. Od marca ze względu na
wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego
próby stacjonarne zostały wstrzymane.
Akademicka Orkiestra przygotowała 5 utworów
w formie audiowizualnej.
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11

osób uzyskało tytuł naukowy profesora

38

nadanych stopni naukowych doktora

23

nadanych habilitacji

118

krajowych grantów NCN
realizowanych w 2020 r.

57

publikacji doktorantów ISD PŁ w 2020 r.

ROZWÓJ NAUKOWY
NAUKA

ROZWÓJ NAUKOWY KADRY
Stopnie i tytuły naukowe

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

W roku 2020 tytuł naukowy profesora
otrzymało 11 osób:

Działania Politechniki Łódzkiej
w obszarze nauki związane

Wydział Mechaniczny

są z dążeniem do uzyskania

prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

statusu uczelni badawczej.

prof. dr hab. inż. Jerzy Wojewoda

Bardzo się cieszę, że dzięki
udziałowi w programie IDUB
mogliśmy uruchomić nagrody wspierające doskona-

Wydział Chemiczny

łość naukową pracowników i studentów PŁ.

prof. dr hab. Wojciech Pisula

W kontekście naszych celów niezwykle ważne są

prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec

osiągnięcia naukowców, dlatego z radością odno-

prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik

towaliśmy dużą liczbę awansów, nominacji profe-

prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

sorskich, promocji doktorskich i doktorów habili-

prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik

towanych. Warto podkreślić również istotną rolę
umiędzynarodowienia, czego dobrym przykładem
jest działalność Interdyscyplinarnej Szkoły Doktor-

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

skiej prowadzącej kształcenie w języku angielskim.

prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska

Uzyskane stopnie naukowe
i tytuły naukowe w latach 2018-2020

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Renata Kotynia

51

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Adam Niewiadomski

24

21
14

Wydział Zarządzania
i Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. Filip Chybalski

11

6

2018
Habilitacje

2019

2020

Tytuły profesora
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Politechnika Łódzka w 2020 r. nadała 38 stopni naukowych doktora oraz 23 habilitacje (pracownicy PŁ –
16, osoby spoza uczelni – 7).
Habilitacje nadane przez PŁ w 2020 r.
Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinach:
nauki chemiczne, inżynieria chemiczna,
technologia żywności i żywienia

5

matematyka, nauki fizyczne

3

1

automatyka, elektronika i elektrotechnika
oraz informatyka techniczna i telekomunikacja

3

2

inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa

6

inżynieria lądowa i transport, architektura i urbanistyka

1

1

1

Pracownicy PŁ

Osoby spoza PŁ

Doktoraty nadane przez PŁ w 2020 r.
Dyscyplina:

1

nauki chemiczne

13

technologia żywności i żywienia

4

inżynieria materiałowa

3

inżynieria mechaniczna

2

inżynieria lądowa i transport

3

informatyka techn. i telekomunikacja
automatyka, elektronika i elektrotech.

1

4
1

matematyka

4

nauki o zarządzaniu i jakości

3
Doktoranci - studia dr. PŁ

Poza studiami dr.

Stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów
Własny Fundusz Stypendialny PŁ adresowany jest do aktywnych i osiągających sukcesy naukowe osób,
które rozwijają swoją ścieżkę rozwoju zawodowego w PŁ. Wyróżnienie przyznawane jest na zasadach
konkursu osobom spełniającym kryteria formalne.
W wyniku rozstrzygnięcia XIII edycji konkursu o stypendia naukowe z Własnego Funduszu
Stypendialnego PŁ, Prorektor ds. nauki, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Własnego Funduszu
Stypendialnego, przyznał 25 stypendiów:
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4 profesorskie,
5 habilitacyjnych,
12 doktorskich,
4 magisterskie.

PROJEKTY BADAWC
PROJEKTY BADAWCZE

W 2020 roku w konkursach o projekty badawcze złożono 196 wniosków tj. o 18 wniosków więcej niż
w roku poprzednim. Do realizacji przyjęto 44 projekty.

Ogółem w 2020 r. realizowano 229 projektów badawczych o wartości kosztorysowej 52 677,1 tys. zł.
Najwięcej projektów realizował Wydział Chemiczny (67), Wydział Mechaniczny (51) i Wydział
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (38).

Projekty międzynarodowe
W 2020 r. środki finansowe otrzymane na realizację

Wartości ogółem

projektów międzynarodowych w PŁ wzrosły o 15,9%

realizowanych projektów

w stosunku do ub. roku i aż o 57,2% w porównaniu do

międzynarodowych w tys. zł

roku 2018. W ramach programu Horyzont 2020 uczelnia

2018

3 429,4

projektów międzynarodowych realizowanych w ramach

2019

4 653,4

Narodowego Centrum Nauki wyniosły 1 160,5 tys. zł;

2020

5 391,1

realizowała projekty o wartości 1 189,6 tys. zł. Wartość

w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju –
764,3 tys. zł.
Dofinansowanie na realizację pozostałych projektów międzynarodowych wyniosło 2 276,7 tys. zł
i tym samym stanowiło największą wartość kosztorysową wśród realizowanych projektów badawczych
międzynarodowych ogółem. Wartość ta wynika przede wszystkim z udziału naukowców PŁ w międzynarodowym zespole pracującym nad projektem ITER – eksperymentalny reaktor termonuklearny.
Projekty międzynarodowe realizowane w latach 2018-2020
24

24
10

14

10

7
5

5
1

3

3

2018
Program Horyzont 2020

4

2019
W ramach Narodowego
Centrum Nauki

W ramach Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju

5

4

5

2020
Pozostałe (w tym NAWA)

Ogółem
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Projekty krajowe
W 2020 r. realizowano o 12,6 % więcej projektów

Wartości ogółem

krajowych niż przed rokiem. Największy udział

realizowanych projektów

w liczbie projektów krajowych stanowiły projekty

krajowych w tys. zł

finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Nauki
(57,6 %).

2018

35 842,8

2019

43 537,9

2020

47 286,0

Projekty krajowe realizowane w latach 2018-2020
205
184

182

116

118

115

38

26

31
2

2

0

42

27

3

4

30

3

2

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Marszałek Województwa Łódzkiego

6

2020

2019

2018

6

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pozostałe

Ogółem

Wartość krajowych projektów badawczych realizowanych w 2020 r.
Pozostałe projekty krajowe
3 083,40 tys. zł
Marszałek Województwa Łódzkiego
3 563,2 tys. zł
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
1 249,70 tys. zł

Narodowe Centrum Nauki
15 904,1 tys. zł

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
6 428,40 tys. zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
17 057,2 tys. zł
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Liczba i wartość projektów krajowych finansowanych z NCN
2018
Opus

55

Preludium

20

Miniatura

16

Sonata

10

Sonata Bis

8

932,6 tys. zł

335,1 tys. zł

936,0 tys. zł
2 772,3 tys. zł

Maestro

3

1 514,7 tys. zł

Etiuda

3

205,9 tys. zł

Sonatina 1

9 336,5 tys. zł

69,7 tys. zł

2019
Opus

49

Preludium

23

Miniatura

17

Sonata

11

Sonata Bis

8

911,6 tys. zł

272,7 tys. zł

1 380,2 tys. zł

2 288,9 tys. zł

Etiuda

3

90,9 tys. zł

Maestro

3

1 164,5 tys. zł

Sonatina 1

8 630,3 tys. zł

345,5 tys. zł

2020
Opus

53

Miniatura

20

Preludium

19

Sonata

12

Sonata Bis

8

11 664,0 tys. zł

423,0 tys. zł
493,6 tys. zł

1 201,7 tys. zł

1 412,5 tys. zł

Sonatina

2

336,5 tys. zł

Etiuda

2

114,3 tys. zł

Maestro

2

258,5 tys. zł

Wyróżnienia dla młodych naukowców w 2020 r.
Laureatem Diamentowego Grantu w rozstrzygniętej IX edycji
konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został
mgr inż. Jakub Radosław Niedźwiedzki – absolwent kierunku
informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki. Projekt pt. „Równoczesna lokalizacja i budowanie
mapy trójkątów na podstawie danych ze skanera laserowego 3D”
będzie realizował podczas studiów doktoranckich na Wydziale
Mechanicznym PŁ.
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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował stypendiami dla wybitnych młodych naukowców
4 osoby:
dr inż. Katarzynę Nawrotek,
mgr. inż. Dominika Banata,
dr. Dawida Dudkowskiego,
dr inż. Dorotę Urszulę Kamińską.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym
młodym naukowcom z całej Polski. Wśród laureatów znalazł się mgr inż. Dominik Banat z Wydziału
Mechanicznego PŁ.
Nagrodę za rozprawę doktorską przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów otrzymała dr inż. Anna
Kaczmarek z Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym PŁ.

MIĘDZYNARODOW
INNOWACYJNYCH B
MIĘDZYNARODOWA
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ
INNOWACYJNYCH BIOPRODUKTÓW (ICRI-BioM)
– MIĘDZYNARODOWA AGENDA BADAWCZA
Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych

Bioproduktów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda
Badawcza jest ośrodkiem naukowo-badawczym
powołanym w czerwcu 2019 roku w strukturze

Politechniki Łódzkiej. Centrum powstało we współpracy
z Instytutem Maxa Plancka Badań Polimerów (MPI-P)
w Moguncji w Niemczech. Głównym polem zainteresowań
naukowców skupionych w ICRI-BioM są badania
polimerów i biocząsteczek metodami doświadczalnymi
i teoretycznymi w kierunku pozyskiwania nowych
materiałów.
ICRI-BioM współfinansowane jest w ramach programu MAB PLUS realizowanego przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 1 września
2019 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 31 mln zł.
W grudniu 2020 roku obowiązki dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań nad Innowacyjnymi
Materiałami Biologicznymi (ICRI-BioM) przejął profesor Alexander Steinbüchel, światowej klasy
mikrobiolog. Funkcję tę uzyskał, wygrywając międzynarodowy konkurs ogłoszony m.in. w Nature
i Euraxess.
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W 2020 r. ukazały się dwie pierwsze publikacje z afiliacją ICRI-BioM:
1. „Water structure and hydration of polymer network in PMEO2MA hydrogels” – Krzysztof
Piechocki, Marcin Kozanecki, Jakub Saramak.
2. „Docking and QSAR of Aminothioureas at the SARS-CoV-2 S-Protein–Human ACE2 Receptor
Interface” – Wojciech Płonka, Agata Paneth, Piotr Paneth.
Centrum współpracuje z polskimi partnerami biznesowymi takimi, jak: ADAMED, FUJITSU FQS-POLAND
oraz Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki.

PUBLIKACJE
PUBLIKACJE

W 2020 r. publikacje o zasięgu międzynarodowym stanowiły 79% wszystkich publikacji w uczelni.
Publikacje o zasięgu
międzynarodowym

Publikacje o zasięgu
krajowym i lokalnym

Wydział Mechaniczny

287

21

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

228

31

Wydział Chemiczny

329

32

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

68

15

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

200

41

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

78

23

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

172

11

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

67

35

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

113

19

Biblioteka PŁ

-

17

Centrum Językowe

-

4

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

17

10

Centrum Papiernictwa i Poligrafii

17

19

Centrum Sportu

-

4

Centrum Technologii Informatycznych

-

1

Centrum Współpracy Międzynarodowej

-

18

Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii

-

2

Biuro Rektora

-

1

Biuro Karier

-

2

Centrum Multimedialne

-

1

Rzecznik Prasowy

-

84

Dział Promocji

-

16

Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich

-

5
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Publikacje o zasięgu krajowym
i lokalnym

Publikacje o zasięgu
międzynarodowym
184

Pozostałe publ.
Artykuły
w czasopismach bez IF

130

Skrypt, tłumaczenie książki,
rozdz. w książkach

Artykuły w czasopismach
posiadających wskaźnik
Impact Factor (z bazy JCR)
Artykuły w czasopismach
bez IF

67

174
109

Referaty

Monografie

15

Skrypt, tłumaczenie książki,
rozdz. w książkach

Referaty

14

Pozostałe publ.

Podręczniki

1 124

Monografie

2

91
71
7

Artykuły w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor
(z bazy JCR) w publikacjach międzynarodowych ogółem w 2020 r. wg jednostek organizacyjnych
Wydział Chemiczny

92,4%

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

92,0%

Centrum Papiernictwa i Poligrafii

82,4%

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

80,5%

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

75,0%

Wydział Mechaniczny

73,9%

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

55,3%

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki, i Matematyki Stosowanej

54,7%

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

35,9%

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

23,9%

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

23,5%
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Publikacje w czasopismach zawartych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wg punktacji w 2020 r.

200 pkt.; 2,7%

20 pkt.; 8,8%
40 pkt.; 11,5%

140 pkt.; 26,4%

1 223
70 pkt.; 20,8%

100 pkt.; 29,8%

Publikacje w czasopismach zawartych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wg punktacji i dyscyplin
20 pkt.

40 pkt.
25

nauki o zarządzaniu
i jakości
13

inżynieria mechaniczna
7

21

nauki chemiczne

13
12
11

12

informatyka techniczna
i telekomunikacja

5

architektura
i urbanistyka
nauki fizyczne

matematyka

4
12
28

informatyka techniczna
i telekomunikacja

6

5

19
15

technologia żywności
i żywienia

1

technologia żywności
i żywienia

29
15

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

9

inżynieria chemiczna

27
19

inżynieria chemiczna

14

inżynieria
materiałowa

29
20

nauki chemiczne

15

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

28

inżynieria mechaniczna

16

inżynieria lądowa
i transport

33

inżynieria
materiałowa

18

nauki o zarządzaniu
i jakości

7
7

matematyka

7
7

14

2

8

5

inżynieria lądowa
i transport

3
1
1

7
2

nauki fizyczne

2

architektura
i urbanistyka

1
2019

3
1
0

2020
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Publikacje w czasopismach zawartych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wg punktacji i dyscyplin cd.
70 pkt.

100 pkt.
62
66

nauki chemiczne
17

inżynieria mechaniczna

28
28

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

24

informatyka techniczna
i telekomunikacja

11

20
19

matematyka

17
13

nauki fizyczne

architektura
i urbanistyka

12
39
14

4
12

matematyka

6
7
6
4
1
1
2019

30

18

informatyka techniczna
i telekomunikacja

nauki fizyczne

47

19

13
16

inżynieria lądowa
i transport

30

inżynieria materiałowa

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

nauki o zarządzaniu
i jakości

49

inżynieria mechaniczna

20

inżynieria materiałowa

22

technologia żywności
i żywienia
36

inżynieria chemiczna

103

inżynieria chemiczna

44

technologia żywności
i żywienia

92

nauki chemiczne

28

29
11
17
12
15

inżynieria lądowa
i transport

7
6

nauki o zarządzaniu
i jakości

1
1

architektura
i urbanistyka

0
1

2020

49

NAUKA

Publikacje w czasopismach zawartych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wg punktacji i dyscyplin cd.
140 pkt.

200 pkt.
55

nauki chemiczne
37

inżynieria mechaniczna

47
27

inżynieria chemiczna

34

29
14

8

nauki fizyczne

7

inżynieria lądowa
i transport

7

9
5
10

technologia żywności
i żywienia

4

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

4
4
2
3
15

inżynieria chemiczna

23

informatyka techniczna
i telekomunikacja

8

inżynieria lądowa
i transport

7

technologia żywności
i żywienia

nauki o zarządzaniu
i jakości

30

21

15

nauki chemiczne

inżynieria mechaniczna

53

inżynieria materiałowa

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

92
90 103

nauki fizyczne

14

3
1
2
3
2

inżynieria materiałowa

14

13

informatyka techniczna
i telekomunikacja

4
1

3
4

nauki o zarządzaniu
i jakości

1
1

matematyka

1
1

matematyka

architektura
i urbanistyka

0
0

architektura
i urbanistyka
2019

2
0
0
0

2020

Podsumowaniem aktywności publikacyjnej doktorantów z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
PŁ był udział w 57 publikacjach wydanych w 2020 r., przy czym 42 ukazały się w czasopismach
zawartych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych.
Publikacje ogółem doktorantów ISD w 2020 r. wg dyscyplin
matematyka 3,5%
inżynieria chemiczna 7,0%
nauki o zarządzaniu i jakości 7,0%

inżynieria materiałowa 7,0%
inżynieria mechaniczna 12,3%

nauki fizyczne 1,8%
inżynieria lądowa i transport 1,8%
architektura i urbanistyka 3,5%
technologia żywności
i żywienia 7,0%

automatyka, elektronika
i elektrotechnika 8,8%

informatyka techniczna
i telekomunikacja 12,3%

nauki chemiczne 28,0%
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Publikacje doktorantów ISD
w czasopismach zawartych
w ministerialnym wykazie czasopism
naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji
międzynarodowych

18

140 pkt.
13

100 pkt.
70 pkt.

42

3

40 pkt.

4

20 pkt.

4

Obsługa programów otwartego publikowania
Biblioteka od lat promuje ideę otwartego dostępu do
publikacji naukowych, organizując lub współorganizując
wydarzenia podczas światowego tygodnia Open Access
Week. W ostatnim czasie zaangażowanie rozszerzono
w kierunku promocji i obsługi programów publikowania
otwartego, uzyskując profil lokalnego administratora
„Elsevier Open Access Platform”. Dostęp do konta
administratora umożliwia weryfikację uprawnień autorów,
afiliujących swoje publikacje Politechniką Łódzką, do
skorzystania z części B programu publikowania otwartego
wydawnictwa Elsevier (publikowanie ze zniżką na opłatę
APC w wysokości 20%).
Podpisano roczną umowę przedłużającą udział PŁ w programie publikowania otwartego w wydawnictwie
MDPI (pracownicy i doktoranci PŁ otrzymują 10% zniżki). Prowadzono szeroką akcję informacyjną,
odpowiadając i przygotowując informacje dotyczące krajowych programów publikowania otwartego oraz
źródeł finansowania publikacji otwartych.
Ponadto Politechnika Łódzka w 2020 r. dofinansowała publikacje w trybie Open Access w kwocie
1 615 278,78 zł.
Publikacje Open Access dofinansowane w 2020 r. wg punktacji
70 pkt.; 8,7%

40 pkt.; 1,8%
20 pkt.; 0,9%
200 pkt.; 1,4%

100 pkt.; 42,2%

218

liczba publikacji
ogółem

140 pkt.; 45,0%
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Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
W 2020 r. wydano 40 publikacji (monografie, czasopisma, podręczniki, materiały konferencyjne, dodruki)
w nakładzie 4 440 egzemplarzy o objętości 502 arkuszy wydawniczych. Wydawnictwo PŁ rozprowadziło
łącznie 4 265 egzemplarzy książek.

Zbiory biblioteczne PŁ
Udostępnianie zbiorów drukowanych całej sieci bibliotecznej PŁ:
książki w wol. – 278 131,
pozostałe zbiory nieelektroniczne – 231 329,
czasopisma w wol. – 135 948,
czasopisma bieżące w tytułach – 309.
Bibliotekę PŁ i biblioteki instytutowe PŁ odwiedziło 47 915 użytkowników, zanotowano spadek
o ok. 28% w porównaniu z rokiem 2019. Wypożyczono na zewnątrz 27 936 egzemplarzy zbiorów
(spadek o ok. 50% w porównaniu z 2019 r.), na miejscu udostępniono 12 423 (spadek o ok. 84%
w porównaniu z 2019 r.).
Udostępnianie zbiorów elektronicznych:
źródła elektroniczne (bazy danych i serwisy) – 87,
tytuły książek pełnotekstowych (polskich i zagranicznych) – 463 970,
tytuły czasopism i innych publikacji z dostępem na poziomie pełnych
tekstów – 50 805.

INICJATYWA DOSKO
UCZELNIA BADAWC
W 2020 r. przeprowadzono 232 049 sesji wyszukiwawczych i pobrano 748 266 dokumentów.

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI –
UCZELNIA BADAWCZA

Politechnika Łódzka jest w gronie 20 polskich uczelni realizujących program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB). W ramach Zarządzenia Nr 53/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej została

powołana komisja rektorska, która odpowiedzialna jest za realizację planów związanych z programem
IDUB.
Uczestnictwo w tym programie daje PŁ dodatkowe finansowanie w wysokości 2% subwencji
podstawowej. Środki te umożliwiają podjęcie nowych działań podnoszących jakość badań w Politechnice
Łódzkiej. Jednym z nich było wprowadzenie w 2020 r. Regulaminu nagród wspierających doskonałość
naukową pracowników, doktorantów i studentów (Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora PŁ z 30 listopada
2020 r.) za następujące osiągnięcia naukowe:
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publikacje w najlepszych czasopismach zawartych w aktualnym, w chwili opublikowania
osiągnięcia, ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych;
referaty konferencyjne w najlepszych recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych zawartych w aktualnym, w chwili opublikowania osiągnięcia, ministerialnym
wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
monografie naukowe lub rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych opublikowanych
w wydawnictwach poziomu II zawartych w aktualnym, w chwili opublikowania osiągnięcia,
ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
patenty krajowe i międzynarodowe;
granty badawcze.
Za osiągnięcia naukowe w 2020 r. w ramach nagród wspierających doskonałość
naukową pracowników, doktorantów i studentów zostało nagrodzonych łącznie
868 osób, z czego największą grupę stanowili nauczyciele akademiccy – 616 osób.

59%

41%

Osoby nagrodzone wg statusu autora
3,7%

22,3%

Studenci

Doktoranci

71,0%
Nauczyciele akademiccy

3,0%

Pozostali pracownicy

Wśród laureatów były osoby nagrodzone za więcej niż jedno osiągnięcie naukowe.
Najwięcej nagród przyznanych zostało w kategorii – publikacje w najlepszych czasopismach zawartych
w aktualnym, w chwili opublikowania osiągnięcia, ministerialnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Premiowane nagrodami były publikacje w czasopismach i referaty konferencyjne, które wg ministerialnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,
osiągnęły co najmniej 70 pkt. Udział poszczególnych wartości punktowych w publikacjach przedstawia
poniższy wykres.
Publikacje w czasopismach
wg wartości punktowych

70 pkt.; 25,7%

Referaty konferencyjne
wg wartości punktowych

200 pkt.; 3,9%
200 pkt.; 12,9%
70 pkt.; 48,4%

140 pkt.; 33,8%

100 pkt.; 36,6%

140 pkt.; 38,7%
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Nagrodzeni w poszczególnej kategorii osiągnięć naukowych
Publikacje w czasopismach

Referaty konferencyjne

nauczyciele
akademiccy 71,4%

pozostali pracownicy 4,8%
doktoranci 21,4%

42

802

osoby

osoby

pozostali
pracownicy 2,6%

nauczyciele
akademiccy 73,8%

doktoranci 22,0%
studenci 4,0%

Patenty

Granty
pozostali
pracownicy 3,8%

nauczyciele
akademiccy 83,8%

doktoranci 10,1%

79

111

osób

osób

doktoranci 11,7%
nauczyciele
akademiccy 86,1%

pozostali
pracownicy 4,5%

Monografie naukowe
1 nauczyciel akademicki

Sumaryczna kwota netto w złotych za dane osiągnięcie
10 000,0

2 808 475,5

2 139 700,0

Publikacje w czasopismach

Referaty konferencyjne

83 224,8 271 350,7 304 200,0

Monografie naukowe

Patenty

Granty badawcze
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5

akredytowanych laboratoriów badawczych

10

spółek typu spin-off

70

tytułów ochronnych uzyskanych
w Urzędzie Patentowym RP

187

organizacji międzynarodowych,
w których członkami są pracownicy PŁ
oraz uczelnia jako instytucja akademicka

13

projektów realizowanych w ramach
programu Erasmus + Akcja 2. —
Partnerstwa strategiczne na rzecz
szkolnictwa wyższego

WSPÓŁPRACA Z OTO
GOSPODARCZYM
WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
GOSPODARCZYM
Klastry

Prorektor ds. rozwoju
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Politechnika Łódzka jest członkiem klastrów:

Nowoczesna uczelnia odpo-

ICT Polska Centralna Klaster powstał

wiada na potrzeby otoczenia,

z inicjatywy Politechniki Łódzkiej pełniącej

jest miejscem powstawania

rolę koordynatora. Jest największym

innowacyjnych rozwiązań

w Polsce klastrem skupiającym

znajdujących zastosowanie

przedsiębiorstwa branży ICT, instytucje
otoczenia biznesu oraz łódzkie uczelnie.
Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki,
do którego PŁ przystąpiła w grudniu
2020 r. Członkowie Klastra integrują

w różnych gałęziach gospodarki oraz obszarach życia. Bardzo się cieszę z rosnącej
aktywności pracowników PŁ w tym zakresie. Wciąż
poszerzamy grono partnerów, z którymi kontynuujemy współpracę lub rozpoczynamy nowe przedsięwzięcia, budując silną pozycję PŁ na arenie krajowej

środowisko nauki i biznesu dla nakreślenia

i międzynarodowej. Na uwagę zasługują również

najważniejszych kierunków rozwoju

działania związane z realizacją III misji uczelni. PŁ

w branżach powiązanych z biogospodarką.

doskonale rozumie społeczną odpowiedzialność,

Łódzki Klaster Fala Energii, prace

rozwoju, prowadzi działalność popularyzatorską,

dlatego m.in. powołała zespół ds. zrównoważonego

Klastra koordynuje PŁ. Misją Klastra jest

angażuje się we współpracę z władzami oraz instytu-

zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa

cjami lokalnymi.

energetycznego, ochrona środowiska
naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.
Klaster „LODZistics – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej” zrzesza firmy z branży
logistycznej, samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, a także inne
podmioty działające w sektorze logistyki. Podejmuje działania, których celem jest podnoszenie
konkurencyjności regionu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora logistyki.
Politechnika Łódzka, inicjując oraz koordynując działania klastrów: ICT Polska Centralna, Fala Energii
i LODZistics, jest przykładem uczelni, która znakomicie integruje środowisko akademickie
z otoczeniem gospodarczym oraz władzami Łodzi i województwa.
W 2020 r. Politechnika Łódzka wraz z ICT Polska Centralna Klaster przy wsparciu Urzędu Miasta
Łodzi zorganizowały kampanię „Joint IT in Łódź”, której celem jest wsparcie idei lifelong learning oraz
rozwijania kompetencji w ramach oferty kształcenia informatycznego
w łódzkich szkołach wyższych.
Łódzkie Dni Informatyki (ŁDI) to największe wydarzenie związane z branżą informatyczną
i telekomunikacyjną w Łodzi, którego organizatorami są ICT Polska Centralna Klaster, Politechnika
Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Fundacja Politechniki Łódzkiej. Wydarzenie skierowane jest
do studentów, uczniów szkół średnich oraz specjalistów z branży ICT, którzy biorą udział
w prelekcjach, warsztatach i spotkaniach z pracodawcami.
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W roku 2020 czwarta edycja Łódzkich Dni Informatyki odbywała się w formule on-line i zgromadziła
ponad 2500 uczestników. ŁDI były współfinansowane przez Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

133 uczniów
z 17 szkół (w ramach ścieżki Junior)
2 467 odwiedzających

ŁDI 2020

3 spotkania z firmami

W LICZBACH

7 warsztatów

12 wykładów

Sieć 5G
Budowa pilotażowej sieci badawczej 5G na
terenie kampusu Politechniki Łódzkiej rozpoczęła
się w listopadzie 2019 r., a w maju 2020 r. odbyło
się jej uruchomienie. Jest to pierwsza tego typu
sieć w polskiej uczelni.
Budowę sieci 5G oraz usługi z jej wykorzystaniem
sfinansowało Ministerstwo Rozwoju w ramach
utworzonego Hubu Innowacji Cyfrowych (Digital
Innovation Hub 5G – DIH5G) zrzeszającego:
Instytut Łączności – Państwowy Instytut
Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką oraz firmę
Ericsson i spółkę FundingBox. Firma Ericsson
dostarczyła w ramach projektu radiową sieć
dostępową (RAN) składającą się z czterech
komórek sieci zainstalowanych na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej.
Od lutego 2020 r. na uczelni działa nowa jednostka – Centrum Kompetencji 5G Politechniki Łódzkiej
skupiające grupę ekspertów z Polski i zagranicy. W jego ramach powstał Portal Komunikacyjny 5G.
Całość jest współfinansowana w kwocie 750 tys. zł przez Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego. Wkład Politechniki Łódzkiej na ten cel wyniósł 250 tys. zł.
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Wybrane projekty pozyskane w 2020 r. we współpracy z otoczeniem
gospodarczym:
System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń
dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej
Instytut Informatyki Stosowanej (kierownik: prof. Volodymyr Mosorov), Netrix
S.A., Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Kwota dofinansowania dla PŁ:
2,33 mln zł.
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju przyznało
dofinansowanie na projekty
aplikacyjne dla badaczy z PŁ
współpracujących
z przedsiębiorcami:

Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu
egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla
Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych (kierownik: prof.
Zbigniew Mikołajczyk) oraz Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
i Instytut Maszyn Przepływowych, Sancoll sp. z o.o., Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Kwota dofinansowania dla PŁ: 3,42 mln zł.
Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach
biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność
Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyjnego TAPS Maciej Kowalski
(kierownik zarządzający: dr Sławomir Krauze), Instytut Technologii Polimerów
i Barwników (kierownik naukowy: dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni). Kwota
dofinansowania dla PŁ: 2,87 mln zł.

W programie Horyzont 2020
dofinansowanie uzyskał
projekt: FIBRE 4 YARDS

W programie Inwestycje
przedsiębiorstw w badania
i innowacje w ramach
RPO Województwa Łódzkiego
na lata 2014–2020:

Technologie produkcji kompozytów włóknistych wykorzystywanych w stoczniach
do automatyzacji i budowy modułowej
W skład konsorcjum wchodzi Politechnika Łódzka i 13 partnerów
reprezentujących centra badawcze oraz przedsiębiorstwa związane
z przemysłem stoczniowym z Francji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii i Węgier.
Kwota dofinansowania dla PŁ: 900 tys. zł.

PRO-MIS Program Rekultywacji Obszarowej – Monitoring i Strategia – modelowe
rozwiązanie dla zbiorników wodnych na podstawie przeprowadzonych prac B+R
dotyczących Zbiornika Sulejowskiego
Prace badawcze w projekcie realizują Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki
i Uniwersytet Warszawski. Liderem projektu jest konsorcjum, w którego
skład wchodzą przedsiębiorstwa: AQUA INSTITUTE Sp. z o.o. oraz WINKLER
Innovation Group Sp. z o.o. Sp. k. Kwota dofinansowania dla PŁ : 11,66 mln zł.

Inkubator Innowacyjności 4.0
Politechnika Łódzka jest liderem programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Projekt realizowany wspólnie
z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał
1 899,1 tys. zł dofinansowania na bezpośrednie wsparcie prac badawczych dla przemysłu. Inkubator
Innowacyjności 4.0 to trzeci projekt realizowany na Politechnice Łódzkiej, który wspiera komercjalizację
wyników badań naukowych i prac rozwojowych.		
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Doktorat Wdrożeniowy
Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiony
w 2017 r. wspiera prowadzone przez doktorantów badania, których

Finansowanie w 2020 r.
w ramach programu
Doktorat Wdrożeniowy

wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwie.

2 458 763,45 zł

W IV edycji tego programu dofinansowanie otrzymało 7 doktorantów
PŁ. Łącznie w ramach czterech edycji programu prace doktorskie
przygotowuje 51 stypendystów.

Prace naukowo-badawcze, usługowe i ekspertyzy
W roku 2020 na zlecenie podmiotów gospodarczych wykonano 638 prac o charakterze badawczousługowym o łącznej wartości 12 718,6 tys. zł.

Prace dyplomowe i projektowe realizowane we współpracy
z przemysłem

122

70

zrealizowane prace

zrealizowanych prac

projektowe z przemysłem

dyplomowych z przemysłem

Ochrona własności intelektualnej
W 2020 r. Politechnika Łódzka uzyskała w Urzędzie Patentowym RP 70 tytułów ochronnych. Sprawy
w toku prowadzone przed Urzędem Patentowym RP obejmowały 225 podań o udzielenie patentów na
wynalazki i 5 podań o udzielenie prawa ochronnego na wzory użytkowe.
Prawa wyłączne utrzymane w mocy w Urzędzie Patentowym RP:
357 patentów na wynalazki,
7 praw ochronnych na wzory użytkowe,
27 praw ochronnych na znaki towarowe.
Zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP
Wynalazki

Wzory

Tytuły ochronne uzyskane w Urzędzie Patentowym RP
Patenty

użytkowe

Wzory

Znak

użytkowe

towarowy

2019 – 85

2019 – 1

2019 – 96

2019 – 5

2019 – 1

2020 – 69

2020 – 2

2020 – 68

2020 – 2

2020 – 0
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W zagranicznych urzędach patentowych w 2020 r. uczelnia:
zgłosiła 2 wynalazki,
uzyskała 4 patenty (w 2019 – jeden patent).
Prawa wyłączne utrzymane w mocy w zagranicznych urzędach patentowych:
3 patenty europejskie w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech,
2 patenty europejskie we Francji.

Spin-off
W 2020 r. działało 10 firm typu spin-off założonych w celu komercjalizacji wyników badań naukowych
PŁ. Jedna z nich została założona w 2020 r. – firma HETBOT Sp. z o.o. opracowuje zunifikowane
i ustandaryzowane moduły dla robotów mobilnych, w tym systemów lokalizacji indoor/outdoor,
systemów zasilania oraz modułów napędowych.

Licencje
W 2020 r. zostały udzielone dwie licencje oraz sprzedano jedną własność intelektualną – nitkę
hybrydową do indukcji elektromagnetycznej stworzoną przez Katedrę Technologii Dziewiarskich
i Maszyn Włókienniczych. Przychody z licencji, które wpłynęły na PŁ w roku 2020, to 116 tys. zł.

Akredytowane Laboratoria Badawcze
W 2020 r. na PŁ działało 5 akredytowanych laboratoriów badawczych:
Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej,
Laboratorium pomiarów akustycznych LabNOISE,
Laboratorium technologii tekstylno-odzieżowych LAB-TEX,
Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych,
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli.

Wybrane sukcesy i nagrody*
Podczas 14. edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 8 rozwiązań
z Politechniki Łódzkiej zostało nagrodzonych medalami.
Zespoły naukowe z PŁ otrzymały:
4 złote medale

3 srebrne medale

1 medal brązowy

Na wystawie zaprezentowano trzy rozwiązania z Instytutu Informatyki Stosowanej (Wydział
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki). Doceniono też chemików. Medale otrzymały
dwie innowacyjne technologie o proekologicznym charakterze zaproponowane przez zespół
z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników (Wydział Chemiczny).
* Informacje o sukcesach i nagrodach zostały również wymienione w Kalendarium.
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Kolejne trzy medale trafiły do interdyscyplinarnego zespołu z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej
(Wydział Chemiczny) oraz Instytutu Inżynierii Materiałowej (Wydział Mechaniczny).
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
we współpracy z Urzędem Patentowym RP oraz Międzynarodową Federacją Stowarzyszenia
Wynalazców IFIA.
W 2020 r. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS towarzyszył IX Światowy
Konkurs Wynalazków Chemicznych. Nagrodę główną w tym konkursie otrzymała technologia
Termoplastyczna kompozycja polimerowa przeznaczona na wyroby polimerowe o podwyższonej odporności
na utlenianie i działanie czynników środowiskowych autorstwa mgr inż. Małgorzaty Latos-Brózio i dr hab.
inż. Anny Masek, prof. uczelni z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników (Wydział Chemiczny).
Technologia ta została także doceniona przez jury międzynarodowej wystawy wynalazków IWIS, które
przyznało jej złoty medal.
Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego została nominowana przez Europejski Ośrodek
Rozwoju Gospodarki do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Ambasador Innowacyjności. Doceniono
wkład prof. Kolesińskiej w realizację projektu Innowacyjne materiały hybrydowe użyteczne
w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej.
Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego oraz dr inż. Katarzyna Znajdek z Wydziału
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zostały laureatkami pierwszej edycji
Odznaczenia „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”. Wyróżnienie to jest podsumowaniem
pięcioletniej działalności organizacji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.
W międzynarodowym konkursie wynalazczości Concours Lépine złoty medal otrzymało rozwiązanie
zgłoszone przez konsorcjum: Katedra Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej (lider) i Zakład
Aparatury Elektrycznej WOLTAN Sp. z o.o. (partner) pod nazwą USH – ultraszybkie systemy hybrydowe
do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych, w tym: 1a – rodzina
DCU-HM dla systemów DC1 i DC2 trakcji kolejowej, 1b – rodzina DCSS dla ochrony elektromagnesów

SUKCESY STUDENTÓW

nadprzewodzących.
Projekt Generative Urban Small Turbine realizowany przez członków Studenckiego Koła
Naukowego Energetyków zajął pierwsze miejsce w kategorii „EKOinnowacyjny Projekt
Studencki” w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy 2020. Jego celem jest wybór
rozwiązań proekologicznych, których autorami są studenci polskich uczelni.
W VI edycji Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS zwyciężył zespół Lodz Solar Team
w kategorii Vehicle. Eagle Two to już druga wersja samochodu solarnego, którą opracowali
konstruktorzy ze Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji.
W konkursie Stena Circular Economy Award wyróżnione zostały Magdalena Kierzek,
Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk – studentki z Wydziału Zarządzania i Inżynierii
Produkcji za projekt aplikacji służącej do rozpoznawania rodzaju odpadu i tym samym
ułatwiającej skuteczny recykling.
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W 12. edycji konkursu „Mam Pomysł na Startup” wyróżniono 5 projektów z Politechniki Łódzkiej:
Modułowy system robotyczny to gama urządzeń (modułów), z których można złożyć dowolnego
robota.
Biodegradowalne opakowania przeznaczone do pakowania żywności o właściwościach
wydłużających trwałość – „Biofoil with chicory”. Innowacyjna biodegradowalna folia do
pakowania żywności z dodatkiem ekstraktu z cykorii ma ulepszone właściwości fizyczne
i wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe.
Poly Coat – dotyczy zastosowania systemów polimocznikowych dla poprawy wytrzymałości
i trwałości elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.
KanapkaMan to aplikacja pomagająca zarządzać biznesem śniadaniowym, zamówieniami
i dostawami jedzenia.
AquainGon to system odzyskiwania wody, w skład którego wchodzą m.in.: system zbierania
wody deszczowej oraz kabina prysznicowa z recyrkulacją wody.
Polska Mapa Infrastruktury Badawczej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało w 2020 r. zestawienie 70 wyróżniających
się ambitnych pomysłów naukowych o dużym znaczeniu społeczno-gospodarczym. Wśród nich jest
7 projektów, w których uczestniczy PŁ:

PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach
E-XFEL – Laser na Swobodnych Elektronach
ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne

RAPID Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych

POLSKA MAPA
INFRASTRUKTURY

NLF Narodowe Laboratorium Fotowoltaiki

BADAWCZEJ
PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna Infrastruktura dla Składowania i Udostępniania Danych oraz Efektywnego Przetwarzania
Dużych Wolumenów Danych w Modelach HPC, BigData i Sztucznej
Inteligencji
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Partnerzy strategiczni

W 2020 r. kontynuowana była współpraca z zagranicznymi partnerami strategicznymi, takimi jak:
Ambasada Francji w Polsce
Instytucje międzynarodowe:
Agence Universitaire de la Francophonie – AUF (Kanada)
European Organization for Nuclear Research – CERN (Szwajcaria)
Fraunhofer Center for Sustainable Systems (USA)
International Atomic Energy Agency – IAEA (Austria)
Instytut Francuski (Polska)
The International Association for Management Development in Dynamic Societies – CEEMAN
(Słowenia)
Uczelnie:
Arts et Métiers (Francja)
Catholic University of Leuven (Belgia)
Charles University (Czechy)
Hochschule für Technik und Wirtschaft (Niemcy)
Lappeenranta University of Technology (Finlandia)
Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalia)
Polytechnic Institute of Porto (Portugalia)
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
Saxion University of Applied Sciences (Holandia)
Shibaura Institute of Technology (Japonia)
Southern Federal University (Russia)
Technological Federal University of Parana (Brazylia)
University of Alcala (Hiszpania)
University of Aveiro (Portugalia)
University of Lisbon (Portugalia)
University of Ljubljana (Słowenia)
University of Twente (Holandia)
University of Rey Juan Carlos (Hiszpania)
University of Naples Federico II (Włochy)
Uppsala University (Szwecja)
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Przemysł/firmy z kapitałem zagranicznym:
ACCENTURE

ERICSSON

AIRBUS HELICOPTERS

FAURECIA

AMAZON

HUTCHINSON

AMCOR

NORDZUCKER AG

BSH

PROCTER&GAMBLE

Projekty edukacyjne
W ramach Akcji 2. programu Erasmus+ – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego
Politechnika Łódzka realizowała w 2020 r. 13 projektów edukacyjnych. Wśród nich są 3 projekty, które
uczelnia pozyskała w roku sprawozdawczym:
We wrześniu 2020 r. rozpoczął się kolejny międzynarodowy projekt koordynowany przez
Politechnikę Łódzką. Mixed Reality on Universal Design’s Secret Service łączy doświadczenia
pięciu zespołów z trzech krajów: Polski, Portugalii i Estonii. Koncentruje się na
zagadnieniu projektowania uniwersalnego (Universal Design). Grupa docelowa projektu
to przede wszystkim osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem użytkowym.
Projekt wyróżnia także zastosowanie technologii rzeczywistości mieszanej (ang. Mixed
Reality), rozszerzonej (ang. Augmented Reality) i wirtualnej (ang. Virtual Reality). Komisja
Europejska przyznała na ten cel budżet w wysokości 329 tys. euro.
Studenci wzornictwa uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ProjectProduct-Promotion. International Collective for Design, którego celem jest opracowanie
nowej metody edukacyjnej dla kierunków artystycznych i projektowych. Komisja
Europejska przyznała na ten cel budżet w wysokości ponad 130 tys. euro. Partnerami
Politechniki Łódzkiej w projekcie są Eskisehir Osmangazi University (Turcja) i Centro de
Investigacao e Formacao em Artes e Design, Lda (Portugalia). Instytucją wspierająca
spoza UE jest College for Creative Studies (USA).
Od października 2020 r. Politechnika Łódzka jest koordynatorem projektu
Design4Climate (Addressing Climate Change through Design Thinking, for a Green, No Waste
Economy). Jego celem jest rozwinięcie podstawowych umiejętności w zakresie zielonej
gospodarki. Wraz z PŁ w skład konsorcjum wchodzą: University of Thessaly
w Grecji, University of Library Studies and Information Technologies w Bułgarii,
Halsingland Education Association w Szwecji oraz Agrupamento De Escolas De Silves
w Portugalii.

W ramach Akcji 1. Erasmus+ Mobilność edukacyjna PŁ realizuje projekt Erasmus+ KA103 – mobilności
akademickiej z krajami programu dla studentów i pracowników, który potrwa do lipca 2022 r. Pracownicy
PŁ mają możliwość wyjazdu w celach dydaktycznych lub szkoleniowych do krajów objętych programem:
państw UE, Turcji, Serbii, Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii.
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W ramach Akcji 1 Erasmus+ Mobilność edukacyjna PŁ realizowała trzy projekty Erasmus+ KA107–
mobilności akademickiej z krajami partnerskimi dla studentów i pracowników, z których jeden
rozpoczął się w 2020 r. PŁ otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. euro na realizację projektu
mobilności studentów i pracowników realizowanego wspólnie z 62 uczelniami z krajów partnerskich,
takich, jak: Izrael, Gruzja, Ukraina, Białoruś, Federacja Rosyjska, Salwador, Meksyk oraz Stany
Zjednoczone. Projekt rozpoczął się we wrześniu i potrwa do lipca 2023 r.
Politechnika Łódzka jest beneficjentem Programu Edukacja (fundusze EOG). W ramach komponentu
II Programu Edukacja – Mobilność w szkolnictwie wyższym PŁ korzysta z dofinansowania na realizację
mobilności akademickiej dla studentów i pracowników, we współpracy z uczelniami partnerskimi
z Islandii i Norwegii. Projekt jest realizowany w latach 2020-2022.
W ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Politechnika Łódzka
realizuje kolejną edycję projektu międzynarodowej wymiany doktorantów i oferuje dofinansowanie
krótkookresowych mobilności dla 80 osób, w tym 40 doktorantów z zagranicy i 40 doktorantów PŁ.
Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów na uczelni, podniesienie
jakości i umiędzynarodowienia kształcenia 3. stopnia oraz zwiększenie współpracy z uczelniami
zagranicznymi.

Wymiana studencka
Na studia i praktyki studenckie w 2020 r. wyjechało 334 studentów, tj. o 260 studentów mniej niż przed
rokiem. W roku sprawozdawczym na PŁ przyjechało 305 studentów, czyli o 475 studentów mniej. Nadal
dominowały wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 r.
program był realizowany zdalnie. W ramach Erasmus/Erasmus+ wyjechało 285 osób, przyjechało 265,
natomiast w 2019 r. wyjechało 345 osób, a przyjechało 549.
Z możliwości wyjazdu na Uniwersytet Letni/ Zimowy w 2020 r. skorzystało 11 studentów, a w 2019 – 15
studentów.
Wyjazdy i przyjazdy studentów na studia i praktyki studenckie
PRZYJAZDY

WYJAZDY

2019 – 780

2019 – 594

2020 – 305

2020 – 334

Podwójne dyplomy
PŁ w 2020 r. realizowała umowy o podwójnym dyplomie m.in. z następującymi uczelniami:
Arts et Métiers, Francja,
ECAM Lyon (École Catholique d’Arts et Métiers), Francja,
ECAM Strasbourg (École Catholique d’Arts et Métiers), Francja,
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EXCELIA GROUP (La Rochelle), Francja,
HTW Saarlandes, Niemcy,
Southern Federal University, Rosja,
Universita Degli Studi di Napoli Federico II, Włochy,
Université d’Artois, Francja.
W roku 2020 w ramach programu podwójnego dyplomu wyjechało 20 studentów, a przyjechało 29
studentów. Liczba ukończonych podwójnych dyplomów wyniosła 33.

Kontakty zagraniczne pracowników i doktorantów
W 2020 r. pracownicy Politechniki Łódzkiej zaplanowali 227 wyjazdów zagranicznych o różnym
charakterze. Odbyło się 145 wyjazdów, a 82 wyjazdy nie zostały zrealizowane z uwagi na pandemię
COVID-19.
Wyjazdy pracowników wg. celów podróży
32%
Organizacyjne

25%
Imprezy naukowe

1% 5% 1%

36%

Staże naukowe i badawcze krótkoterminowe
Visiting professors

Staże naukowe i badawcze długoterminowe

Inne

Doktoranci Politechniki Łódzkiej zaplanowali 39 wyjazdów zagranicznych, z czego odbyło się 27
wyjazdów, a 12 wyjazdów nie doszło do skutku z powodu COVID-19.

Wyjazdy doktorantów PŁ wg. celów podróży
52%
Imprezy naukowe

18%

Staże naukowe i badawcze długoterminowe

Organizacyjne

15%

15%

Inne

W 2020 r. Politechnika Łódzka odnotowała 91 przyjazdów gości zagranicznych, w tym 11 osób
przyjechało w charakterze Visiting Professors.

Przyjazdy gości zagranicznych wg. celów podróży
25%
Imprezy naukowe

2%

12%

54%

7%

Staże naukowe i badawcze długoterminowe

Visiting professors

Organizacyjne

Inne
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Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
Pracownicy PŁ i Uczelnia jako instytucja akademicka są członkami 187 organizacji międzynarodowych,
w tym m.in.:
ACE - Association of Chemistry and the Environment
ACEEU - Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities
AMS - American Mathematical Society
AUF - Agence Universitaire de la Francophonie
BUP - Baltic University Programme International Board
CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamic Societies
ChERD - Chemical Engineering Research and Design
EAEA - European Architectural Envisioning Association
ECNP - European Center for Nanostructured Polymers
EFB - European Federation of Biotechnology
ESAO - European Society for Artificial Organs
EUA - European University Association
IACM - International Association of Computational Mechanics
IAES - International Atlantic Economic Society
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFKT - International Federation of Knitting Technologists
IFMS - International Association for Urban Climate
IMAPS - International Microelectronics and Packaging Society
UIA - International Union of Architects
The Association of TOP 500 Innovators

Seminaria, wykłady zagraniczne
W 2020 r. pracownicy PŁ wygłosili 16 wykładów zaproszonych, m.in. na takich uczelniach, jak: Daffodil
International University (Bangladesz), Universite de Sorbonne (Francja), University of New Brunswick
(Kanada), Oslo Metropolitan University (Norwegia), Saint Petersburg University (Rosja), University of
Michigan (USA), University of Bologna (Włochy).
Na uczelni zorganizowano 11 kursów i seminariów z udziałem zagranicznych specjalistów. Siedem z nich
organizował Wydział Mechaniczny.
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Wydarzenia międzynarodowe
W roku 2020 Politechnika Łódzka była gospodarzem
konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”,
w której wzięło udział ponad 300 uczestników.
W trakcie spotkań ekspertów toczyły się dyskusje,
jak zainteresować studentów zagranicznych
studiami w Polsce. Podkreślano potrzebę wspierania
internacjonalizacji polskich uczelni przez otoczenie
zewnętrzne, m.in. przez firmy i partnerów społecznych.
BOMA Momentum Viewing Party
W Centrum Kształcenia Międzynarodowego spotkali
się studenci, pracownicy PŁ oraz przedstawiciele
instytucji zewnętrznych, by wspólnie uczestniczyć
w paryskiej konferencji „Boma Momentum” nt. ekologii, walki z rasizmem i społecznej odpowiedzialności
biznesu. Zorganizowała ją międzynarodowa sieć Boma Global. Dzięki konferencji Politechnika Łódzka
zacieśniła z nią współpracę.
Konferencja „Smart and Liveable Cities” w ramach VI Forum Miast Partnerskich
W październiku 2020 r. odbyła się 6. edycja Forum Miast Partnerskich „Smart and Liveable Cities”,
która została zorganizowana na Politechnice Łódzkiej. W tym roku współorganizatorem Forum była
Ambasada Królestwa Danii. Przedstawiciele miast partnerskich uczestniczyli w panelach, wymieniając
doświadczenia w następujących obszarach tematycznych:
zielone i przyjazne miasto,
rewitalizacja budynków dla lepszego klimatu i czystszego powietrza,
zrównoważona mobilność w mieście,
nowe technologie wspierające nowoczesne miasta,
woda miejska.
Konferencja „Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education”
W lutym 2020 r. reprezentacja studentów IFE wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Social
competences – the new dimension of the traditional mission of higher education”, która odbyła się
w Warszawie i dotyczyła rozwijania kompetencji społecznych jako istotnego elementu kształcenia
wyższego.

68

ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE UCZELNIĄUCZELNIĄ

4,1 mln zł
zysk netto

59,7 mln zł

nakłady na inwestycje

95,9 mln zł

subwencja na utrzymanie
potencjału badawczego

ORGANIZACJA
ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

ORGANIZACJA
Władze uczelni

kadencja 2016-2020
do 31 sierpnia 2020

kadencja 2020-2024
od 1 września 2020

REKTOR
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

PROREKTORZY
Prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni
prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

Prorektor ds. rozwoju
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. Grzegorz Bąk (do 31.12.2019)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
(od 01.01.2020)

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni

Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni

Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni

DZIEKANI
Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki
dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni

Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów
dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
(do 30.09.2019 r.)
dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
(od 01.10.2019 r.)

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
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Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Marek Lefik

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. Piotr Liczberski

dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
(do października 2017 r. pod nazwą Wydział Organizacji
i Zarządzania)

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. uczelni
(do 30.09.2019 r.)
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
(od 01.10.2019 r.)
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. uczelni
(do 30.09.2019 r.)
dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. uczelni
(od 01.10.2019 r.)

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. uczelni

RADA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ (kadencja do 31 grudnia 2020 r.)
Przewodniczący: mgr inż. Dariusz Szewczyk, Prezes Zarządu „Radio Łódź” S.A.
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
dr inż. Tomasz Krysiński, Wiceprezes ds. innowacji, badań i rozwoju koncernu Airbus Helicopters
Julia Chojnacka, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PŁ
dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni
mgr Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
KIEROWNICY DYSCYPLIN NAUKOWYCH
prof. dr hab. Marek Balcerzak – dyscyplina matematyka w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych,
dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni – dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – dyscyplina inżynieria materiałowa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. uczelni – dyscyplina inżynieria chemiczna w dziedzinie nauk
inżynieryjno-technicznych,
prof. dr hab. Maria Koziołkiewcz – dyscyplina technologia żywności i żywienia w dziedzinie nauk rolniczych,
prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak – dyscyplina inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
prof. dr hab. inż. Marek Lefik – dyscyplina inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich – dyscyplina architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk
inżynieryjno-technicznych,
dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni – dyscyplina nauki fizyczne w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych,
prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki – dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk
inżynieryjno-technicznych,
prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik – dyscyplina nauki chemiczne w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych,
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości w dziedzinie
nauk społecznych.
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Działalność

15 posiedzeń Senatu PŁ

138 uchwał Senatu PŁ

76 zarządzeń JM Rektora PŁ

Zmiany w zarządzaniu i organizacji zapewniające sprawne działanie uczelni
Pełnomocników rektorskich
Komisję ds. Programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza oraz Strategii Rozwoju
Komisję ds. Ewaluacji Dyscyplin

POWOŁANO

Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia
Komisję ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dydaktyki
Komisję Inwentaryzacyjną
Komisję ds. Gospodarowania Odpadami w Politechnice Łódzkiej
Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju

Ustalono regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej.
Ustalono regulamin wynagradzania.
Wprowadzono regulamin funkcjonowania w uczelni i finansowania ze środków uczelni
uczelnianych organizacji studenckich, uczelnianych organizacji doktorantów oraz uczelnianych
stowarzyszeń studenckich i doktoranckich w Politechnice Łódzkiej.
W strukturze organizacyjnej uczelni wprowadzono następujące zmiany:
Pion Rektora
w administracji centralnej w pionie Rektora
utworzono Dział Sportu
wyodrębniono Sekretariat Rektora z Biura
Rektora i podporządkowano go Rektorowi
wyodrębniono Sekcję Finansową z Biura Rektora
i podporządkowano ją Rektorowi
zlikwidowano Biuro Rektora oraz
stanowisko Dyrektor Biura Rektora

Pion Prorektora ds. rozwoju
przekształcono Sekretariat Prorektora ds.
innowacji i rozwoju uczelni w Sekretariat
Prorektora ds. rozwoju
dołączono Sekcję Transferu Technologii, Sekcję
Ochrony Własności Intelektualnej, Biuro Karier
utworzono Centrum Przedsiębiorczości
Akademickiej

zlikwidowano Dział Legislacji
zlikwidowano Rzecznika ds. SpołecznoGospodarczych
zlikwidowano Stanowisko ds. Informatyzacji
Uczelni
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Pion Prorektora ds. kształcenia

Jednostki ogólnouczelniane

utworzono Centrum
Kształcenia
w Centrum Kształcenia
utworzono: Sekcję Programów
Kształcenia, Sekcję
Administracyjno-Techniczną
i Sekcję Wsparcia Dydaktyki
zlikwidowano Dział
Kształcenia wraz z Sekcją
Kształcenia i Sekcją Dyplomów

utworzono jednostkę
ogólnouczelnianą o nazwie
Centrum Kompetencji 5G
Politechniki Łódzkiej podległą
Rektorowi

Administracja wydziałowa
na Wydziale Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki
i Automatyki utworzono
Wydziałową Sekcję
Informatyczną

zlikwidowano Centrum
Współpracy z Gospodarką,
Innowacji i Transferu
Technologii Politechniki
Łódzkiej

zlikwidowano Sekcję Strategii
Kształcenia

DZIAŁANIA MARKET
DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Politechnika Łódzka efektywnie przestawiła się na promocję oferty edukacyjnej online. Dział Promocji
oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej, we współpracy z kołami naukowymi, a także z Działem
Rekrutacji, Samorządem Studenckim i Centrum Multimedialnym realizował szereg przedsięwzięć
skierowanych do kandydatów na studia.

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo, po raz pierwszy w historii
PŁ został zorganizowany wirtualny dzień otwarty, w którym pierwszego dnia uczestniczyło około 500
maturzystów. W jego trakcie kandydaci mogli wirtualnie spacerować po Politechnice, zdalnie połączyć
się ze wszystkimi wydziałami PŁ oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej.
Uczniom umożliwiono zadawanie pytań na czacie, na które odpowiadali pracownicy Działu Rekrutacji
i przedstawiciele Samorządu Studenckiego. Przeprowadzono zajęcia przygotowujące do matury
z matematyki, fizyki i chemii, zrealizowane przez pracowników Centrum Nauczania Matematyki
i Fizyki, Wydziału Chemicznego oraz LO Politechniki Łódzkiej. Oglądalność wirtualnego dnia otwartego
dynamicznie rosła i po pięciu dniach liczba wyświetleń na YouTube sięgnęła 1 647, a na Facebooku
Rekrutacja PŁ – wyniosła 3 000 odsłon.
Dodatkowo dla kandydatów na studia przeprowadzono dwie akcje promocyjne „Potęguj możliwości”
(49 wywiadów i 7 filmów) oraz filmowe #Poznaj PŁ. W ramach akcji Wirtualne Drzwi Zawsze Otwarte
przygotowano 13 filmów popularnonaukowych.
Internetowe drzwi otwarte TUL Open Day
Online skierowane były do przyszłych,
zagranicznych studentów Politechniki
Łódzkiej. Skupiono się, w głównej mierze, na
promocji tzw. full-time studies, czyli studiów
na pełen cykl. Uczestnicy TUL Open Day
podczas łączeń na żywo mieli możliwość
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zapoznania się z ofertą poszczególnych jednostek PŁ
oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, a także
porozmawiać z przedstawicielami Centrum Kształcenia
Międzynarodowego (IFE).
Pracownicy uczelni wzięli udział niemal w 20 targach
edukacyjnych na całym świecie; odnotowano duży
wzrost zainteresowania stroną Lodz University of
Technology na Facebooku (ponad 2 000 obserwujących).
Dodatkowo z myślą o kandydatach zagranicznych
zostały stworzone regularne cykle promocyjne
w mediach społecznościowych PŁ.
Tradycyjnie wśród międzynarodowych kandydatów dużym zainteresowaniem cieszy się konkurs
o możliwość odbycia bezpłatnych studiów w PŁ. Na najlepszych aplikujących, którzy posiadają
dodatkowe osiągnięcia (udział w konkursach, projektach, itd.) czekało 20 miejsc bez odpłatności za
czesne.
Do innych prowadzonych działań promocyjnych ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia
należą, m.in.: cykl „PŁ. Dobrze wybrałem”, w którym absolwenci PŁ ukazują perspektywę zawodową po
studiach, akcja „Dziewczyny na Politechniki”, której efektem jest sukcesywny wzrost liczby studentek
PŁ. Ponadto we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy Dział Promocji koordynował udział
Politechniki w konferencji online „Women in Tech Summit”. Pracownicy PŁ uczestniczyli ponadto
w festiwalu naukowym E(x)plory, który również odbył się online.
Przy okazji jubileuszu uczelni przygotowano cykl rozmów (artykułów i filmów) z wyjątkowymi
absolwentami. Reprezentowali oni wszystkie wydziały, różne kierunki i rodzaje kariery (np. prof. Jacek
Moll, Alexander Nawrocki, Hanna Zdanowska, Adam Kszczot).
Rozpoczęto nowy cykl wywiadów „Pozanaukowe pasje naukowców”. W kolejnych rozmowach/
wywiadach prezentowanych na stronie PŁ przybliżano sylwetki wybitnych naukowców i ich
nietuzinkowe pasje. Wśród bohaterów znaleźli się prof. Krzysztof Jóźwik, prof. Jan Krysiński, prof.
Katarzyna Pernal.
Promocja uczelni przy okazji organizowania konferencji, sympozjów, konkursów oraz innych imprez
naukowych i promocyjnych wsparta była bezpłatnymi materiałami promocyjnymi przekazanymi
jednostkom dla uczestników przez Dział Promocji. Z tej formy wsparcia skorzystali organizatorzy
ok. 190 imprez.
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Strony internetowe i social media
Główny nacisk kładziono na rozwój systemu informacji o uczelni poprzez stały nadzór nad konfiguracją,
zawartością informacyjną i graficzną oraz ewolucją standardu serwisu internetowego PŁ, w tym
zmierzającym do uruchomienia nowej strony www. Dbano o wysokie pozycjonowanie stron związanych
z uczelnią, pełniono rolę administratorów, korektorów treści na kilku stronach internetowych PŁ.
www.p.lodz.pl
www.rekrutacja.p.lodz.pl
www.blog.p.lodz.pl
www.75lat.p.lodz.pl
www.koronawirus.p.lodz.pl
Przygotowano kampanię promocyjną letniego
i zimowego naboru na studia w sieci, tj.:
www.perspektywy.pl
www.otouczelnie.pl
www.studentnews.pl
www.uczelnie.pl
www.kierunkistudiow.pl
www.studyinlodz.com.pl
W roku 2020 rozwijano stronę internetową Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz dostosowano
strony do potrzeb osób niepełnosprawnych (WCAG).
Równolegle prowadzono prace nad powstaniem dwóch wielojęzycznych reklamowych stron www
(tzw. landing pages), dotyczących programu podwójnego dyplomu w PŁ oraz działań frankofońskich PŁ.
W 2020 r. kontynuowano bieżącą redakcję oficjalnych stron wizytówek Lodz University of Technology
w sieci, tj.:
NAWA
STUDY IN LODZ
STUDY IN POLAND
Nastąpił rozwój fanpage’a Lodz University of Technology na Facebooku, we współpracy z Działem
Promocji wprowadzono w pełni dwujęzyczne konto PŁ na Instagramie wraz z anglojęzycznymi cyklami
instastories o Polsce, Łodzi i Politechnice Łódzkiej. Prowadzone było również konto na rosyjskojęzycznym
odpowiedniku Facebooka, czyli VKontakte.

16 artykułów
42 153 odsłon

12 odcinków
w serwisie Spotify
oraz Soundcloud

13 wywiadów

liczba subskrybentów
wzrosła o 1 417 osób
i obecnie wynosi 3 526
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250 postów
liczba obserwujących
wzrosła o 4 194 osób

liczba opublikowanych
treści – 240
liczba obserwujących
wzrosła o 431 osób

liczba postów – 200
liczba obserwujących
wzrosła o 450
użytkowników

94 premiery filmowe
800 333 wyświetlenia
liczba subkrypcji –
1,14 tys.

Fanpage Politechnika Łódzka odnotował 47,2% wzrost liczby odbiorców (jest ich ponad 544 tys.), 102%
wzrost liczby obserwujących i 90% wzrost aktywności w porównaniu do 2019 r.
Fanpage Lodz University of Technology odnotował 4519% wzrost liczby odbiorców (jest ich ponad
285,5 tys.), 296% wzrost liczby obserwujących i 90% wzrost aktywności w porównaniu do 2019 r.
Fanpage Rekrutacja PŁ odnotował 77,1% wzrost liczby odbiorców (jest ich ponad 189,2 tys.), 307%
wzrost liczby obserwujących i 30,8% wzrost aktywności w porównaniu do 2019 r.

PŁ w mediach
Działania informacyjne prowadzone wielotorowo wykorzystują różne kanały dystrybucji wiadomości
związanych z Politechniką Łódzką.

107 komunikatów prasowych,
publikowanych jednocześnie
w internetowym serwisie
„Informacje dla prasy”

kilkadziesiąt odpowiedzi
na zapytania skierowane przez
redakcje lub materiały
w postaci komentarzy,
wypowiedzi eksperckich
i wywiadów

od września 2020 r.
– 34 informacje mające
różne liczby wyświetleń,
w sumie 15 125

Instytut Monitorowania Mediów
- 2020 r. – 12 551 informacji
medialnych, w których pojawiła
się Politechnika Łódzka

prasa i pisma branżowe
– 1 544 materiałów

radio – 1 274
informacji medialnych

telewizja – 249
informacji medialnych

portale internetowe
(z wyłączeniem mediów
społecznościowych)
– 9 484 informacji medialnych

4 numery, 196 stron,
www.zycieuczelni.p.lodz.pl.
– 234 artykuły, 77 500 odsłon,
39 590 odwiedzających
użytkowników
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Ekwiwalent reklamowy wyrażony w zł, w 2020 r. został oszacowany przez
Instytut Monitorowania Mediów na kwotę 61 808 329 zł.
Z okazji jubileuszu 75-lecia PŁ i 35-lecia „Życie Uczelni” został zorganizowany konkurs pt. „Moja
Politechnika” na wspomnienia związane z uczelnią. Wzięło w nim udział 60 prac, których autorzy
reprezentowali różne pokolenia i kierunki studiów. Jury przyznało nagrodę główną i dwa wyróżnienia,
a teksty zostały opublikowane w „Życiu Uczelni”.

FINANSE
FINANSE

Rok 2020 był kolejnym, w którym występowała stabilna sytuacja finansowa i płatnicza uczelni,
a skutkiem racjonalnej gospodarki było osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Przychody ogółem
w 2020 r. wyniosły 469 130,74 tys. zł, natomiast wysokość kosztów własnych to 464 926,60 tys. zł.
Wynik finansowy brutto wyniósł 4 204,14 tys. zł, został następnie zmniejszony o podatek dochodowy od
osób prawnych o 87,01 tys. zł.
Osiągnięty wynik netto (+ 4 117,13 tys. zł) powiększony o amortyzację w wysokości 6 868,81 tys. zł
pozwala na zwiększenie funduszu zasadniczego w kwocie 10 985,94 tys. zł, co ma duże znaczenie
dla rozwoju uczelni. PŁ może dokonywać inwestycji przy udziale subwencji z MNiSW, funduszy
strukturalnych UE oraz innych funduszy europejskich.
Dzięki temu PŁ jest wiarygodnym ekonomicznie partnerem mogącym wykazać możliwość sfinansowania
udziału własnego, co jest niezbędnym warunkiem przyznania środków z UE.
Porównawczy rachunek wyników w latach 2019-2020 (tys. zł)
2019
Wynik na sprzedaży

2020

4 025,85

-7 371,43

- na działalności dydaktycznej

2 206,08

-9 524,82

- na działalności badawczej

1 815,95

2171,7

-69,43

-108,46

z tego:

- na wyodrębnionej działalności gospod.
- na sprzedaży towarów i materiałów

73,25

90,15

10 417,11

11 700,37

12 259,94

11 379,86

Wynik na działalności operacyjnej

14 442,96

4 328,94

Wynik na operacjach finansowych

-1 424,84

-124,8

Zysk/Strata brutto

13 018,12

4 204,14

Wynik na pozostałych operacjach
w tym:
równowartość amortyzacji

Podatek dochodowy od osób prawnych
Zysk/Strata netto

85,46

87,01

12 932,66

4 117,13
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Przychody z działalności podstawowej w latach 2019-2020 (tys. zł)
2019
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej

2020

468 262,97

453 798,56

303 257,03

275 240,18

237 970,30

222 107,82

1 887,25

2 212,71

opłaty za usługi edukacyjne

20 654,36

15 796,78

pozostałe

42 745,12

34 249,92

z tego:
Przychody z działalności dydaktycznej
w tym:
subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego
dotacje z budżetu państwa, w tym dotacja projakościowa

Przychody projektów strukturalnych

18 057,57

34 249,92

Przychody z działalności badawczej

143 143,63

140 061,73

91 701,45

95 931,18

-

7 083,90

w tym:
subwencja na utrzymanie potencjału badawczego
w tym:
subwencja IDUB
działalność upowszechniająca naukę
specjalne programy i urządzenia bad. SPUB
projekty badawcze krajowe
projekty badawcze – współpraca z zagranicą
pozostałe (np. prace usł. i badawcze z jednostkami gospodarczymi)
Przychody działalności wyodrębnionej

132,70

0,00

2 640,98

4 089,73

29 006,22

21 279,21

1 933,73

1 778,96

17 728,55

16 982,65

3 804,74

4 246,73

Struktura przychodów z działalności podstawowej
2019

2020

0,8%

0,9%

30,5%

30,9%

60,7%

64,8%

3,9%

7,5%

Przychody z działalności
dydaktycznej

Przychody projektów
strukturalnych

Przychody z działalności
badawczej

Przychody działalności
wyodrębnionej
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Struktura przychodów z działalności badawczej
2019

2020
projekty badawcze
- współpraca z zagranicą 1,3%

pozostałe 12,4%

projekty badawcze
- współpraca
z zagranicą 1,3%

pozostałe 12,1%

projekty badawcze
krajowe 15,2%
specjalne programy
i urządzenia bad.
SPUB 2,9%

projekty badawcze
krajowe 20,3%

specjalne programy
i urządzenia bad.
SPUB 1,8%

subwencja na utrzymanie potencjału badawczego 68,5%

działalność upowszechniająca naukę 0,1%

subwencja na utrzymanie potencjału badawczego 68,5%

Subwencja dydaktyczna w latach 2019-2020 w cenach bieżących (tys. zł)
2019
Subwencja MNiSW

2020

338 125,85

327 439,00

237 970,31

222 107,82

91 701,45

95 931,18

8 454,09

9 400,00

21,91

19,44

w tym:
subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego
subwencja na utrzymanie potencjału badawczego
subwencja przeznaczona na sfinansowanie majątku trwałego
Subwencja dydaktyczna na 1 studenta

środki pozostające w rezerwie Rektora w wysokości 24 076,36 tys. zł na które
składają się: rezerwa zgodnie z uchwałą Senatu wysokości 13 376,36 tys. zł,

Zgodnie z przyjętymi

środki na realizację projektów w ramach budżetu zadaniowego w wysokości
2 200,0 tys. zł, środki na sfinansowanie kosztów związanych z odpisem na ZFŚS

przez Senat zasadami

dla emerytów oraz spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego w wysokości

podziału subwencji

2 500,00 tys. zł, środki na zapewnienie realizacji ważnych celów strategicznych

na utrzymanie

uczelni w wysokości 6 000,00 tys. zł

i rozwój potencjału
dydaktycznego oraz
potencjału badawczego
w roku 2020
wydzielono:

środki dla jednostek organizacyjnych z grupy scentralizowanych
w wysokości 63 608,41 tys. zł podzielono wg zasad uchwalonych przez Senat
środki dla jednostek organizacyjnych z grupy zdecentralizowanych w wysokości
220 825,23 tys. zł podzielono wg zasad uchwalonych przez Senat oraz wg
obowiązującego algorytmu MNiSW. W ramach środków z subwencji dla jednostek
zdecentralizowanych wykorzystano 9 400,00 tys. zł na zakup i budowę środków
trwałych.
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Środki z rezerwy Rektora zostały wykorzystane na dofinansowanie kosztów promocji, organizacji
studenckich, samorządu studentów i doktorantów oraz zadań bieżących i remontów na wnioski
jednostek organizacyjnych, dofinansowanie zwiększonych zadań CWM oraz administracji centralnej
w wysokości 8 873,06 tys. zł. Środki rezerwy na realizację zadań w ramach budżetu zadaniowego zostały
rozdysponowane dla jednostek zdecentralizowanych wg kosztów poniesionych na realizację zadań
ujętych w planie w wysokości 2 207,86 tys. zł. Pozostałe środki z rezerwy Rektora w wysokości
4 495,44 tys. zł pozostały w wyniku finansowym.
Środki subwencji IDUB zostały wykorzystane na sfinansowanie publikacji Open Access oraz wypłatę
nagród wpierających doskonałość naukową pracowników, doktorantów i studentów. Zabezpieczono
w rezerwie środki w wysokości 754,15 tys. zł na sfinansowanie kosztów w I kwartale 2021 r.
W rezerwie na I kwartał 2021 r. zabezpieczono również środki subwencji z przeznaczeniem na
sfinansowanie zakupów związanych ze zwiększeniem potencjału uczelni w prowadzeniu zdalnego
kształcenia.

Wynagrodzenia
W uczelni koszty wynagrodzeń brutto ogółem w 2020 r. wyniosły 250 587,12 tys. zł, w tym koszty
wynagrodzeń osobowych 230 799,18 tys. zł.

Fundusze strukturalne
W roku 2020 Politechnika Łódzka realizowała 86 projektów z funduszy strukturalnych w następujących
programach operacyjnych:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

37 projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój		

30 projektów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

9 projektów

Program Operacyjny Polska Cyfrowa			

7 projektów

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			

3 projekty
Struktura pozyskanych środków

w ramach Funduszy Strukturalnych w latach 2014-2020

W ramach funduszy

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa 16,1%

strukturalnych w latach
2014-2020 PŁ uzyskała
dofinansowanie na łączną

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 0,8%
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój 37,8%

Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego 13,7%

kwotę 313 059,6 tys. zł, w tym
w 2020 r. 32 446,4 tys. zł.
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 31,6%
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Działalność inwestycyjna i remontowa
W 2020 r. nakłady na inwestycje wyniosły 59 700,08 tys. zł, w tym na inwestycje rozpoczęte w roku
sprawozdawczym 5 681,57 tys. zł.
Inwestycje (w tys. zł)
2019

2020

34 458,80

59 700,08

21 691,20

28 076,91

Fundusze strukturalne

5 188,40

7 949,60

Środki własne

3 652,10

8 109,72

Środki z subwencji

3 848,70

7 869,21

78,40

7 694,64

Nakłady
wg źródeł finansowania:
MNiSW

Inne

Inwestycje w 2020 r. obejmowały m.in.:
kontynuację budowy nowoczesnego gmachu Wydziału
Chemicznego „ALCHEMIUM – MAGIA CHEMII JUTRA”.
Pierwszy etap zaplanowany na lata 2018-2020 objął budowę
części konferencyjno-dydaktyczno-administracyjnej z aulą
na 500 osób i 14 nowoczesnymi salami audytoryjnymi. W
drugim etapie, w latach 2021-2024, powstaną dwa budynki
laboratoryjno-dydaktyczne, w których znajdą się nowoczesne
laboratoria chemiczne oraz naukowe. Całkowity koszt
budowy to 113,1 mln zł. Politechnika Łódzka otrzymała
dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w wysokości 97,5 mln zł,
kontynuację projektu Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (inwestycja w nową infrastrukturę badawczą),
Interdyscyplinarne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania
w Budownictwie 2020+ (inwestycja w infrastrukturę IT),
przebudowę i wyposażenie pomieszczenia dla potrzeb Laboratorium Analizy Instrumentalnej
w Instytucje Technologii Fermentacji i Mikrobiologii (inwestycja rozpoczęta w 2020 r.),
rozbudowę Miejskiej Sieci Komputerowej Lodman 2020 – Uczelniane Centrum Informatyczne.

Koszty remontów
2019

2020

15 709,6 tys. zł

7 818,9 tys. zł
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Remonty obejmowały bieżące prace mające na celu utrzymanie
składników majątkowych we właściwym stanie technicznym.
Kontynuowano odbudowę willi Reinholda Richtera, byłej
siedziby rektoratu Politechniki Łódzkiej, zniszczonej w 2016 r.
w pożarze. Wszystkie dotychczasowe prace remontowe, w tym
wymiana stolarki okiennej w 2020 r., zmierzają do przywrócenia
dawnego stanu zabytku, który będzie mógł przez kolejne lata
zdobić Łódź.

IT
IT

wdrożenie stabilnych i bezpiecznych usług pracy i nauki zdalnej oraz
nowoczesnych mechanizmów komunikacji

rozwijanie wdrożenia usług chmurowych pakietu Microsoft 365

UCZELNIANE CENTRUM
INFORMATYCZNE PŁ

wspieranie, modernizacja i utrzymanie ogólnouczelnianych systemów
informatycznych

rozbudowa usług miejskiej sieci komputerowej LODMAN
oraz infrastruktury uczelnianej sieci komputerowej

mechanizmy pracy zdalnej
udostępniono klaster obliczeniowy BLUE OCEAN na potrzeby zajęć z wytypowanymi
grupami studentów
rozbudowano dokumentację wewnętrzną systemu Microsoft 365, dostępną dla
wszystkich pracowników i studentów

Zrealizowane
zadania
w ramach

bezpieczeństwo i niezawodność
realizowano rozbudowę sieci optycznej Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)
umożliwiającej z jednej strony rozbudowę systemu łącz redundantnych na potrzeby
konfiguracji bardziej niezawodnych topologii sieci szkieletowej, a z drugiej elastyczne

działań

kreowanie sieci wirtualnych na potrzeby różnych klas usług. Zwieńczeniem tych prac

UCI PŁ

była budowa sieci węzłów zapewniających transmisje danych w pilotażowym wdrożeniu
technologii 5G

infrastruktura serwerowa
w obszarze chmur obliczeniowych i danych kontynuowano reorganizację przestrzeni
składowania oraz wdrażania środowiska kontenerowego (docker), głównie na potrzeby
klastrów obliczeniowych PLATON i MAN-HA, ale także nowych projektów takich
jak Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Dostępna Uczelnia, Medical Databases,
budowa systemu mikroserwisów dla nowoczesnego uwierzytelniania z wykorzystaniem
mechanizmów SMS czy nowy Terminal Nauczyciela
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przechowywanie danych
zoptymalizowano usługi w kierunku migracji do chmury Microsoft. Wygaszono usługi
ZIMBRA, Kurier oraz Pliki w Chmurze. Z powodu limitów czasowych transmisji poczty
chmurowej, wzmocniono nowe serwery w domenie info.p.lodz.pl zapewniające sprawne
funkcjonowanie mechanizmów Komunikaty PŁ, Komunikaty Rektora oraz obsługę kilku
tysięcy forów dyskusyjnych funkcjonujących w przedmiotach na platformie WIKAMP

Zrealizowane
zadania
w ramach
działań
UCI PŁ

systemy informatyczne
Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki dostosowano do nowych wymagań
ustawowych, ustaleń komisji SID oraz zmian w systemie raportowania danych POL-on.
Kontynuowano prace nad przebudową tego systemu w kierunku pełnej integracji usług
oraz stworzeniem nowego, wieloplatformowego Zintegrowanego Terminala Nauczyciela
wykorzystującego uwierzytelnianie typu „second factor” w technologii SMS. System ten
został uruchomiony w pierwszej wersji w grudniu 2020 r.

rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki
w ramach konsorcjum PIONIER kontynuowano prace w projekcie PRACE-LAB, którego
celem jest rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki oraz uruchomienie na niej
specjalizowanych innowacyjnych usług HPC i Cloud Computing na potrzeby prowadzenia
prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych.
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