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Szanowni Państwo, 
miniony rok to czas wyzwań, które stały się motywacją  
do osiągnięcia sukcesów w wielu obszarach działalności  
Politechniki Łódzkiej. 

Jako nowoczesna uczelnia inicjujemy dialog między  
naukowcami a otoczeniem gospodarczym, jesteśmy  
ważnym głosem eksperckim. Wymiana wiedzy i doświadczeń 
w ramach współpracy z firmami i uczelniami stwarza wiele 
możliwości poznawczych, stanowi inspirację do badań oraz 
otwiera perspektywy staży, praktyk oraz nowych stanowisk 
pracy dla studentów.

Podejmujemy liczne inicjatywy z obszaru zrównoważonego rozwoju, a Politechnika Łódzka w tym zakresie jest 
ważnym i respektowanym partnerem. Dzięki zaangażowaniu naszej uczelni w międzynarodowe projekty region 
łódzki stanie się obszarem pierwszego wdrożenia dobrych rozwiązań z zakresu „zielonych” technologii dla  
gospodarki.

Politechnika Łódzka staje się coraz silniejszym ośrodkiem naukowym przede wszystkim dzięki działaniom naszej 
społeczności akademickiej. Z podziwem śledzę sukcesy naszych pracowników, doktorantów, studentów  
– zarówno te naukowe, jak i sportowe oraz artystyczne.

Cieszy mnie również fakt, że kandydaci na studia bardzo żywo interesują się naszą uczelnią, o czym świadczy 
liczba składanych aplikacji. Nasze pozycje w rankingach, ale przede wszystkim świadome działania, wspierające 
gospodarkę, przemysł, naukę przyczyniają się do umocnienia pozycji Politechniki Łódzkiej na arenie krajowej  
i międzynarodowej.

Miniony rok był także czasem ograniczeń wynikających z pandemii. Liczne sukcesy, jakie stały się naszym 
udziałem w 2021 roku, pokazują, że razem jesteśmy w stanie pokonać wszelkie przeciwności w drodze do 
rozwoju naszej uczelni. Najważniejsze z nich znajdą Państwo w przygotowanym sprawozdaniu z działalności 
Politechniki Łódzkiej w 2021 roku. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią, a wszystkim dziękuję za pracę  
i jej efekty.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
Rektor Politechniki Łódzkiej
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STYCZEŃ/LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

JM Rektor PŁ przyznał granty w ramach projektu 
„Budowanie doskonałości PŁ” za najlepsze dobre 
praktyki, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój 
uczelni w obszarze nauki, kształcenia i organizacji 
życia akademickiego.

Aplikacja COVID INFO stworzona przez grupę 
studentów – main.cpp, zwyciężyła w  konkursie 
Projektowania Aplikacji Mobilnych. 

NAWA w ramach programu „STER – umiędzynaro-
dowienie szkół doktorskich” przyznała PŁ dofinan-
sowanie – 2,2 mln zł.  

Tytuł doktora honoris causa Prydniprowskiej  
State Akademy of Civil Engineering and Archi-
tekture (PSACEA) na Ukrainie otrzymał prof. Jan 
Awrejcewicz.

Tytuł doktora honoris causa Politechnicznego Uni-
wersytetu w Timisoarze w Rumunii otrzymał prof. 
Jan Awrejcewicz.

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet  
w Matematyce otrzymała dr Żywilla Fechner  
z Instytutu Matematyki PŁ.

Projekt Intelligent Hives doktorantów i studentów 
z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki w finale międzynarodowego konkursu 
Microsoft Imagine Cup znalazł się w TOP3  
w kategorii Earth.

W rankingu Polskiego Radia „INNOWACJE 2021” 
2.miejsce w kategorii najlepsze rozwiązanie ekolo-
giczne zajęły biodegradowalne maseczki z PŁ.

Made in Poland 2020 – nagroda przyznana PŁ 
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

Laureatami konkursu Marszałka Województwa 
Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace, tematycz-
nie związane z województwem łódzkim zostało 8 
naukowców i absolwentów PŁ.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ ob-
chodził jubileusz 30-lecia.

Przyznanie statuetek i dyplomów dla laureatów 
oraz osób wyróżnionych w konkursie o Nagrody 
JM Rektora PŁ. 

Tytuł Srebrnego Inżyniera w ogólnopolskim plebi-
scycie organizowanym przez Przegląd Techniczny 
uzyskał dr inż. Adam Rylski. 
 

https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/wyniki-konkursow-o-nagrody-jm-rektora-pl
https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/wyniki-konkursow-o-nagrody-jm-rektora-pl
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Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik 
został powołany na członka Rady ds. Planu dla 
Pracy i Rozwoju.

Zespół badaczy pod kierunkiem dr hab. inż. Anny 
Masek, prof. uczelni z Instytutu Technologii Poli-
merów i Barwników, otrzymał wyróżnienie na XXIII 
edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Członkiem Academia Europaea został prof. Tomasz 
Kapitaniak.

Maksymilian Aranowski student informatyki PŁ 
zdobył pierwszą nagrodę w konkursie EkSoc 
StartUP.

W rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej 
Perspektywy wśród uczelni technicznych PŁ zajęła 
5. miejsce, a wśród akademickich uczelni utrzymała 
wysokie 8. miejsce.

Aleksandra Bednarek, studentka PŁ zdobyła 
Potrójną Koronę w pływaniu na wodach otwartych 
– Triple Crown of Open Water Swimming.

Prezesem Zarządu Łódzkiej Rady Federacji 
SNT-NOT został dr inż. Adam Rylski z Instytutu 
Inżynierii Materiałowej PŁ.

Na uczelni powstanie „Centrum badań nowych 
związków aktywnych biologicznie, potencjalnie 
użytecznych w diagnostyce medycznej” dzięki dofi-
nansowaniu (ponad 3,9 mln zł) przyznanemu  
z RPO Województwa Łódzkiego.

Kajetan Duszyński, doktorant ISD PŁ został 
mistrzem olimpijskim zdobywając złoty medal 
olimpijski sztafety mieszanej 4x400 m w Olimpia-
dzie w Tokio.

Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki uhonoro-
wał prof. Beatę Kolesińską z Instytutu Chemii Or-
ganicznej PŁ nagrodą Ambasador Innowacyjności.

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

https://wplawprzezswiat.pl/
https://www.zu.p.lodz.pl/chemicy-dla-diagnostyki-medycznej
https://www.zu.p.lodz.pl/chemicy-dla-diagnostyki-medycznej
https://www.zu.p.lodz.pl/chemicy-dla-diagnostyki-medycznej
https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/kajetan-duszynski-z-pl-mistrzem-olimpijskim
https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/kajetan-duszynski-z-pl-mistrzem-olimpijskim
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Uroczyste otwarcie nowego budynku Wydziału 
Chemicznego PŁ „Alchemium - magia chemii jutra”.

Zespół Lodz Solar Team zaprezentował najnowszą 
odsłonę pojazdu elektrycznego – Eagle Two.

W „Nature Communications” ukazał się artykuł 
o  badaniach nad wirusem SARS-CoV-2 autorstwa 
zespołu badawczego kierowanego przez dr. Adolfo 
Poma Bernaola z Międzynarodowego Centrum 
Badań Innowacyjnych Biomateriałów ICRI-BioM 
na PŁ.

Samorząd woj. łódzkiego przyznał PŁ 385 tys. zł 
dofinansowania na stworzenie laboratorium ba-
dawczo-dydaktycznego RobOKOp-LAB, wyko-
rzystującego okulografię. Stanie się ono częścią 
centrum badań interakcji człowieka  
z systemami cyberfizycznymi.

Prorektor ds. studenckich PŁ, prof. Witold Paw-
łowski wręczył certyfikaty znanym sportowcom 
związanymi z Łodzią i regionem, którzy zostali 
ambasadorami EUG2022.

Laureatką Medalu im. Prof. Andrzeja Waksmundz-
kiego nadawanego przez Komitet Chemii Anali-
tycznej PAN została prof. Joanna Kałużna-Czapliń-
ska.

Projekt identyfikacji wizualnej PŁ dr. Krzysztofa 
Guzka wyróżniony na międzynarodowym konkur-
sie Biennale Designu w Peru.

Zespół chemików pod kierunkiem dr hab. inż. Anny 
Masek, prof. uczelni został laureatem nagrody 
Łódzkie Eureka.

W „Nature Photonics” ukazał się artykuł  
o badaniach zespołu fizyków pod kierunkiem  
prof. Tomasza Czyszanowskiego.

Według raportu MEiN dot. rekrutacji na studia  
w roku 2021/2022, PŁ zajęła 4. miejsce w Polsce 
wśród uczelni najczęściej wybieranych przez 
kandydatów. 

Absolwentka architektury mgr inż. arch. Estera 
Cłapińska, otrzymała główną nagrodę w XXII edy-
cji konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA 2021.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/pierwsze-uroczystosci-w-alchemium-na-pl
https://p.lodz.pl/uczelnia/informacje-dla-mediow/odnowiony-eagle-two-powraca-na-tor-wyscigowy-0
https://p.lodz.pl/uczelnia/informacje-dla-mediow/naukowiec-z-pl-pisze-w-nature-communications-o-badaniach-mutacji-wirusa-sars-cov-2
https://p.lodz.pl/uczelnia/informacje-dla-mediow/naukowiec-z-pl-pisze-w-nature-communications-o-badaniach-mutacji-wirusa-sars-cov-2
https://icri-biom.p.lodz.pl/
https://icri-biom.p.lodz.pl/
https://eug2022.eu/aktualnosci/poznajcie-ambasadorow-eug-2022/
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2 718
pracowników

1 214 
nauczycieli akademickich

11 283 
studentów

497 
doktorantów

358 
studentów i doktorantów cudzoziemców
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STUDENCISTUDENCI
W 2021 r. na Politechnice Łódzkiej kształciło się łącznie 11 283 studentów, tj. o 8,8% mniej niż w roku 
poprzednim. 

13 507

10 959

2 548

3 280

2 793

487

2019

12 377 

10 142

2 235

2 937

2 553

384

2020

11 283 

9 428

1 855

2 624 

2 355

269

2021

Ogółem

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Ogółem

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studenci PŁ (I i II stopnia) w latach 2019-2021*

Studenci I stopnia na I roku w latach 2019-2021*

*dane dot. pełnego cyklu kształcenia, stan na 31 grudnia

Najwięcej studentów (powyżej 500) kształciło się na kierunkach – Informatyka (922), Zarządzanie i Inży-
nieria Produkcji (692), Budownictwo (658), Informatyka stosowana (628), Architektura (596) oraz Mecha-
nika i budowa maszyn (511).

Na Politechnice Łódzkiej studiowało 305 cudzoziemców (planujących studiować w Polsce przynajmniej 
rok akademicki), w tym na studiach:

stacjonarnych – 285,

niestacjonarnych – 20.

Cudzoziemcy, którzy studiowali na PŁ stanowili 
2,7% ogólnej liczby studentów.

Wśród zagranicznych studentów najwięcej  
pochodziło z Ukrainy (130), Białorusi (62),  
Francji (25), Włoch (11), Turcji (8).

2019

2020

2021

Studenci cudzoziemcy

314

358

305

8

stanowiły 38,7% 
wśród ogółu 
studentów 

studentów z niepełnosprawnościami było 
144, z czego 131 na studiach stacjonarnych 
i 13 na niestacjonarnych
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Absolwenci

W 2021 roku studia na Politechnice Łódzkiej  
ukończyło 3 157 osób, w tym 86 cudzoziemców.

3 203

2 661

542

2019

2 962

2 462

500

2020

3 157

2 633

524

2021

Ogółem

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Absolwenci PŁ w latach 2019-2021

Absolwenci wg uzyskanego tytułu zawodowego w 2021 r.

licencjat (studia I stopnia) magister (studia II stopnia)inżynier (studia I stopnia)

magister inż. arch. (studia II stopnia) magister inż. (studia II stopnia) 

Nowe dyplomy ukończenia studiów w PŁ 

Od 1 października 2021 r. absolwenci otrzymują dyplom bez zdjęcia, w nowej szacie graficznej. Uczelnia 
wydaje również odpisy dyplomów w 5 językach obcych, oprócz wcześniej wydawanych w języku angiel-
skim, absolwenci mogą wnioskować o odpisy dyplomów w języku francuskim, niemieckim, hiszpańskim 
oraz rosyjskim.

Samorząd Studencki 

W 2021 r odbyły się 3 edycje konferencji szkoleniowo-integracyjnej SkillUp!, których celem było pod-
niesienie kompetencji samorządowców Politechniki Łódzkiej zarówno w obszarze umiejętności mięk-
kich, jak i twardych.

Patronatami Młodzi w Łodzi oraz Prezydent Miasta Łodzi zostały objęte wydarzenia SSPŁ: 3 edycje kon-
ferencji SkillUp!, Najlepszy z 10, Najlepszy Nauczyciel oraz Gala Aktywności Środowiska Studenckiego 
PŁ 2021.

Działania Samorządu Studenckiego PŁ zostały docenione po raz kolejny na Gali Środowiska Studenckie-
go Forum Uczelni Technicznych 2021, na której studenci PŁ odebrali 2 nagrody: 

9

stanowiły 45,3% 
ogółu absolwentów

29,6%3,9%59,6%4,8% 2,1%

https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/plebiscyt-na-najlepszego-nauczyciela-na-pl-rozstrzygniety-0
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w kategorii Samorząd Studencki Wsparciem za projekt System generowania listy dokumentów 
stypendialnych – platforma Polisocjal,

w kategorii Najlepsza Akcja Charytatywna za Operację Mikołajki.

Sukcesy studentów i kół naukowych 

Studenci z Koła Naukowego Main działającego przy Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ – Ewa Kłap-
cińska, Wiktor Kania i Mateusz Groblewski zajęli 1.miejsce w międzynarodowym konkursie „Black Sea 
Science 2021” za stworzenie aplikacji FriML, będącej wirtualnym kompozytorem muzyki opartym na 
uczeniu maszynowym.

Studentka architektury ubioru Barbara Florczyk zajęła 1. miejsce w konkursie na projekt strojów dla  
obsługi Pawilonu Polskiego na Expo 2020 w Dubaju. 
Jury nagrodziło także bardzo ciekawe i kreatywne projekty Damiana Miziołka oraz Weroniki Wrzosek, 
przyznając im odpowiednio drugą i trzecią nagrodę. 

Zespół Raptors
3. miejsce w konkursie World Robot Summit w Japonii.

Zespół GUST
1. miejsce w kategorii Ecology w Konkursie Konstrukcji Studenckich 
(KOKOS);
2. miejsce w International Small Wind Turbine Contest 2021  
– Projekt i prototyp przydomowej turbiny wiatrowej.

Zespół Lodz Solar Team
tytuł Wicemistrzów Europy pojazdów elektrycznych napędzanych 
energią słoneczną iLumen European Solar Challenge.

Zespół SKaNeR
1. miejsce robotów „Ugryź” i „Sherlok” w kategorii „Line Following 
Enhanced” w konkursie Robotex International 2021 w Tallinie.

Projekty: koła SKaNeR, SKN Energetyków, zespołu Iron Warriors, 
zespołu Lodz Solar Team i SKN UbiComp otrzymały dofinansowanie 
MEiN (ponad 900 tys. zł) w programie „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.
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https://friml.netlify.app/
https://p.lodz.pl/uczelnia/aktualnosci/znamy-laureatow-konkursu-na-stroje-obslugi-pawilonu-polski-na-expo-2020
https://raptors.p.lodz.pl/
http://www.gust.p.lodz.pl/
https://lodzsolarteam.p.lodz.pl/
https://skaner.p.lodz.pl/
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Klub Uczelniany AZS PŁ

Przy Politechnice Łódzkiej działa Klub Uczelniany AZS PŁ, w którym zrzeszonych 
jest ok. 500 studentów/członków. Mają oni możliwość realizowania swoich pasji  
w następujących sekcjach sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, 
piłka ręczna, futsal, trójbój siłowy, lekka atletyka, pływanie, judo, wspinaczka spor-
towa, aerobik sportowy, tenis, tenis stołowy, snowboard, narciarstwo, szachy, brydż, 
badminton. W ramach AZS PŁ istnieją również sekcje wyczynowe takie, jak: piłka wodna oraz unihokej.

Zawodnicy KU AZS PŁ brali udział w ponad 44 zawodach.

9 złotych, 6 srebrnych oraz 4 brązowe medale w klasyfikacji indywidualnej generalnej;

9 złotych, 18 srebrnych, 6 brązowych w klasyfikacji indywidualnej uczelni technicznych;

1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy w klasyfikacji drużynowej generalnej;

2 złote, 3 srebrne, 1 brązowy w klasyfikacji drużynowej uczelni technicznych.

 

4. miejsce w klasyfikacji medalowej;

5. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych;

11. miejsce w klasyfikacji generalnej.
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DOKTORANCIDOKTORANCI
W roku 2021 w Politechnice Łódzkiej kształciło się 497 doktorantów (łącznie uczestnicy studiów dokto-
ranckich stacjonarnych oraz doktoranci w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej), tj. o 14,0% mniej niż 
w roku poprzednim.

570

463

107

2019

578

376

202

2020

497

253

244

2021

Ogółem

Studia doktoranckie

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Doktoranci PŁ w latach 2019-2021*

* stan na 31 grudnia 

21
złotych medali

dla zawodników 
KU AZS PŁ

11

stanowiły 45,7%
wśród ogółu
doktorantów

10 doktorantów 
z niepełnosprawnościami
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W 2021 r. w Politechnice Łódzkiej kształciło się 
53 doktorantów cudzoziemców i stanowili 10,7% 
ogólnej liczby doktorantów. Wśród doktorantów 
cudzoziemców ogółem było 21 kobiet. 

Najwięcej doktorantów cudzoziemców pocho-
dziło z Islamskiej Republiki Iranu (13), Ukrainy (6), 
Chin (5), Pakistanu (4). 

2019

2020

2021

Doktoranci cudzoziemcy

Studia doktoranckie stacjonarne

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

12

25

41

21

15

12

Samorząd Doktorantów

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej czynnie uczestniczyli w zjazdach Poro-
zumienia Doktorantów Uczelni Technicznych oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w tym w XVIII 
Zjeździe Delegatów KRD. SDPŁ zorganizował również V Dzień Doktoranta, podczas którego odbyły się 
dwa szkolenia „Zarządzanie zespołem projektowym” prowadzone przez mgr Alicję Rasmus oraz „Doc-
torate in a nutshell – how to survive and seek help and inspiration” prowadzone przez dr inż. Ewelinę 
Pabjańczyk-Wlazło.

PRACOWNICYPRACOWNICY
W 2021 r. zatrudnienie wzrosło o 96 osób w stosunku do poprzedniego roku.

Zatrudnienie pracowników*

2 531

2 718

2 470

2 622
2020

2021

Etaty Osoby

* stan na 31 grudnia 
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stanowiły 51,3% 
ogółu pracowników

44 osoby z niepełnosprawnością, z tego: 

17 osób z niepełnosprawnością 
lekką, 

25 osób z niepełnosprawnością 
umiarkowaną,

2 osoby z niepełnosprawnością 
znaczną.

W 2021 r. PŁ zatrudniała ogółem 50 cudzoziemców.

Na emeryturę przeszło ogółem 88 osób, z tego:

64 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

24 nauczycieli akademickich.
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Struktura wiekowa pracowników PŁ w latach 2020-2021 

Struktura zatrudnienia wg grup pracowników (etaty)

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

1 159

1 204

1 168

1 214

2020

2021

Etaty Osoby

17%
WZROST LICZBY 

cudzoziemców 
w grupie nauczycieli 

akademickich 
w porównaniu 

z 2020 r.
13

Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 39-48 lat (41% w tej grupie wiekowej stanowiły 
kobiety). W 2021 r. zauważalny był wzrost o 1,5 p. proc. osób zatrudnionych w grupie pracowników  
poniżej 28. roku życia.

Nauczyciele akademiccy

W stosunku do roku 2020 zatrudnienie w grupie nauczycieli akademickich wzrosło o 10 osób.

28 lat lub mniej 39-4829-38 49-58 59-68 69 lat i więcej

2020

2021

3,9%

3,6%

19,0%

16,8%

21,2%

22,0%

32,3%

32,9%

20,9%

20,5%

2,7%

4,2%

Nauczyciele akademiccy Prac. nauk.-tech i sł. bibl. Pracownicy administracyjni Prac. obsługi

2 470

2020 2021

18,1%

11,6%

46,9%23,4%
2 531

24,7%

10,7%

46,2%

18,4%

stanowiły 38,5% ogółu 
nauczycieli akademickich.

8 osób z niepełnosprawnością, z tego: 

5 osób z niepełnosprawnością lekką, 

3 osoby z niepełnosprawnością 
umiarkowaną.

Uczelnia zatrudniała 27 cudzoziemców w grupie 
nauczycieli akademickich.
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Struktura wiekowa nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy wg tytułu lub stopnia naukowego

ogółem kobiety

79

77

268

273

88

87

31

32

139

151

684

690

255

248

126

125

WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI PŁWSPARCIE SPOŁECZNOŚCI PŁ

Pomoc materialna i stypendia

Student lub doktorant, który znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej mógł 
wystąpić z wnioskiem o zapomogę. Z pomocy 
takiej w PŁ w 2021 r. skorzystało 65 osób,  
w tym 7 doktorantów. Ze stypendium dla 
osób z niepełnosprawnościami skorzystało 
109 studentów i 4 uczestników studiów dok-
toranckich. Stypendia rektora zostały przy-
znane 864 studentom i 23 doktorantom.

Nagrody Santander Universidades dla studentów PŁ

W ramach wsparcia rozwoju studentów PŁ, Fundacja Politechniki Łódzkiej wspólnie z Grupą Santander 
zorganizowała konkurs dla studentów PŁ wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz osiągnię-
ciami w działalności uczelnianej lub pozauczelnianej. Jednorazową Nagrodę Santander Universidades 
otrzymało 5 studentów w kwocie po 2 000 zł brutto.
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Świadczenia dla studentów PŁ  
w latach 2020-2021

4,3%

4,2%

16,6%

15,1%

21,8%

22,8%

34,7%

34,4%

21,5%

21,7%

28 lat lub mniej 39-4829-38 49-58 59-68 69 lat i więcej

profesor doktor habilitowany doktor brak tytułu lub stopnia naukowego

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1,1%

1,8%

Stypendium rektora  
dla najlepszych studentów

Stypendium socjalne

Zapomogi

Stypendium specjalne dla  
osób z niepełnosprawnościami

2020 2021

864

509

109

891

718

212

127

58
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Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi oraz Młodzi w Łodzi

Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w 2021 r. otrzymało 49 finalistów i laureatów olimpiad przedmioto-
wych, w tym 17 studentów I roku PŁ. Wysokość stypendium wyniosła od 1 200 do 1 500 zł miesięcz-
nie, w zależności od osiągnięć. Wręczenie laureatom symbolicznych czeków stypendialnych odbyło się 
w nowoczesnych wnętrzach auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka w budynku Alchemium Politechniki  
Łódzkiej.

Stypendium Naukowe Klastra ICT

Stypendia naukowe ICT Polska Centralna Klaster  
w wysokości 5 000 zł w 2021 r. uzyskało 5 studentów, 
w tym 2 studentów PŁ. Stypendia zostały przyznane  
w ramach IX edycji konkursu na jednorazowe stypen-
dia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów 
prowadzonego przez Fundację Politechniki Łódzkiej.

Osiedle akademickie

W roku akademickim 2021/2022 zakwaterowano:

15

39 doktorantów

22 osoby z Interdyscyplinarnej 
Szkoły Doktorskiej

26 pracowników

121 studentów innych uczelni

243 studentów zagranicznych 
(w tym 76 studentów w ramach 
wymiany Erasmus +)

449 studentów I roku 
i 881 studentów wyższych lat

156 osób niebędących  
studentami 

W 2021 roku odnotowano wzrost zakwaterowań o 24%, w grupie wymiany zagranicznej (Erasmus+)  
o 49%. Dochody z wynajmu miejsc noclegowych dla studentów wzrosły o 35%, na co wpływ miała 
większa liczba osób korzystających z bazy noclegowej oraz wzrost opłat za miejsca w domach studenta.



SPOŁECZNOŚĆ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

16

Rodzaj dofinansowania z ZFŚS Liczba osób 
korzystających Kwota (w zł)

Dopłaty do różnych form wypoczynku urlopowego w ośrodkach PŁ 1 420 1 157 436,94

Dofinansowania do wypoczynku indywidualnego (tzw. „wczasy pod 
gruszą”) 3 028 4 486 600,00

Wypoczynek dzieci osób uprawnionych 2 709 3 654 300,00

Ekwiwalent za paczkę świąteczną dla dzieci 883 112 880,00

Dopłata do opieki w żłobkach i przedszkolach 122 88 875,26

Zapomogi 215 553 100,00

Klub Seniora (wycieczki, bilety do teatrów, koncerty, spotkania klubowe) ok. 100 31 814,52

Działalność rekreacyjna (Koło Wędkarskie, wycieczki) i kulturalno – 
oświatowa (koncerty, spotkania i galeria PŁ) ok. 250 79 919,71

Pożyczki na remont i modernizację mieszkania 108 1 064 000,00

Pożyczki na zakup mieszkania, poprawę warunków mieszkaniowych 28 1 330 000,00

Pracowniczy program emerytalny 1 139 1 148 427,00

Klub Żeglarski ok. 150 152 688,14

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
 
W roku 2021 z usług BON PŁ korzystało 145 studentów z niepełnosprawnościami (w tym 10 doktoran-
tów). BON oferował:

warsztaty i szkolenia dla studentów z niepełnosprawnościami rozwijające 
umiejętności psychospołeczne, szkolenia dla pracowników w zakresie do-
stępności, m.in. bezpiecznej  ewakuacji osób z niepełnosprawnościami,

wsparcie psychologiczne podczas pandemii dla studentów i pracowników, 
wydano publikację poradnika dostępnego w wersji polskiej i angielskiej,

działania PŁ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób z różnymi 
niepełnosprawnościami i upowszechnianie kształcenia akademickiego 
wśród grup narażonych na wykluczenie społeczne – wydawanie czasopi-
sma „AION – Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych”, publiko-
wanego na stronie internetowej PŁ i rozsyłanego bezpłatnie do wszystkich 
uczelni w Polsce i innych placówek edukacyjnych. 

Sprawy socjalne pracowników

https://p.lodz.pl/arch/pl/aion-akadmeicki-informator-osob-niepelnosprawnych
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

W 2021 r. dział BHP przeprowadził:

wstępne BHP
dla 354 osób;

okresowe BHP: 377 osób 
przeszkolonych  

w formie samokształcenia 
kierowanego, 

100 osób w formie 
instruktażu.

35 kontroli; 232 wydane zalecenia.

Szkolenia: Kontrole BHP jednostek organizacyjnych:

uruchomienie usługi tłumacza języka migowego online oraz coachingu 
edukacyjnego i zawodowego dla studentów z niepełnosprawnościami,

powołanie koordynatorów dostępności w jednostkach PŁ,

audiodeskrypcja materiałów promocyjnych PŁ m.in. filmów publikowanych 
na YouTube,

zakup m.in.: przenośnych ramp walizkowych/teleskopowych, drukarki 
brajlowskiej, 

szkolenia dla pracowników- audiodeskrypcja materiałów wizualnych,  
tworzenie i audytowanie stron internetowych zgodnie ze standardem 
WCAG 2.1, szkolenie trenera gry coachingowej – wspierającej osoby  
zagrożone wykluczeniem.

Działania zrealizowane przez BON w ramach realizacji projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”:
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4 587 
kandydatów na studia I stopnia  
(I. priorytet)

64 
kierunki studiów  

13 
programów studiów podyplomowych

255 
słuchaczy studiów podyplomowych

KSZTAŁCENIEKSZTAŁCENIE
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REKRUTACJAREKRUTACJA
Dane dotyczące rekrutacji w 2021 r. obejmują nabór na studia I i II stopnia rozpoczynające się w seme-
strze zimowym roku akademickiego 2021/2022 oraz nabór na studia II stopnia w semestrze letnim  
w roku akademickim 2020/2021.

W rekrutacji na studia w 2021 r. uczelnia oferowała 5 560 miejsc na studiach I i II stopnia, w tym na  
studiach pierwszego stopnia – 4 210 osób, na studiach drugiego stopnia – 1 350.
Limit przyjęć cudzoziemców (niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo i szkolnictwie wyższym  
i nauce) wynosił na studiach I stopnia 305 miejsc, a na studiach II stopnia 525 miejsc.

Kandydaci i przyjęci

Większość kandydatów na studia I i II stopnia pochodziła z województwa łódzkiego (I stopień – 72,3%,  
II stopień – 80,4%). Kolejne 5 województw pod względem liczby kandydatów, to: mazowieckie (I stopień 
– 9,8%, II stopień – 6,8%), wielkopolskie (I stopień – 3,3%, II stopień – 3,2%), kujawsko-pomorskie  
(I stopień – 3,2%, II stopień – 2,3%), świętokrzyskie (I stopień – 2,5%, II stopień – 1,2%) i śląskie  
(I stopień – 2,1%, II stopień – 0,9%). 

W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej uczelnia oferowała każdemu kandydatowi możliwość wyboru aż  
8 kierunków studiów i uszeregowania kolejności ich wyboru.

4 285 4 296 4 150

699 569 437

3 760 3 691
3 520

739 582 414

3 276 3 218 3 081

702 555 390

1 327 1 325
1 241

469 492 410

1 249 1 227
1 179

426 478 383

1 234 1 205 1 161

425 476 380

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

Liczba kandydatów Liczba przyjętych Liczba przyjętych po rezygnacji

Liczba kandydatów Liczba przyjętych Liczba przyjętych po rezygnacji

2019 2020 2021

4 984
4 499

3 978

1 659
1 6751 796

4 865
4 273

3 773

1 681
1 7051 817

4 587
3 934 3 471

1 541
1 5621 651

Rekrutacja na studia I stopnia w latach 2019-2021*

Rekrutacja na studia II stopnia w latach 2019-2021*

19
studia stacjonarne studia niestacjonarne *dane w osobach (1 priorytet)
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Computer Science

Information Technology

Zarządzanie

Zarządzanie i Inżynieria produkcji

Logistyka

Business and Technology

Inżynieria zarządzania

Modelling and Data Science

Automatyka i robotyka

Elektronika i Telekomunikacja

Najpopularniejsze kierunki
studiów I stopnia
według liczby zgłoszeń 
kandydatów na jedno miejsce

7,6

7,8

8,3

8,9

10,2

10,7

10,8

10,9

12,0

14,4

W rekrutacji w 2021 r. wzięło udział 260 cudzoziemców. Przyjęto łącznie, na studia I i II stopnia 119  
cudzoziemców, w tym na studia I stopnia – 76 i na studia II stopnia – 43.
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1

1

2

1 

1

1

1

9

2

1

1

1

6

Chemia

Elektronika i telekomunikacja 

Wzornictwo

Inżynieria środowiska  
w budownictwie

Budownictwo

Energetyka

Computer Science

Informatyka stosowana

Matematyka stosowana

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Mechanika i budowa maszyn

Inżynieria zarządzania

Włókiennictwo i przemysł mody

Do grona studentów na pierwszy rok studiów I stopnia zostało przyjętych 28 (27% więcej niż w roku 
ubiegłym) laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego na kierunkach:

Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (ISD) PŁ

Nabór do ISD PŁ prowadzony był przez uczelnię po raz trzeci (ISD PŁ utworzono w kwietniu 2019 r.).
Rekrutacja kandydatów do ISD PŁ prowadzona była przez Portal Rekrutacyjny PŁ: w ramach programu 
MEiN „Doktorat Wdrożeniowy” i w trybie regularnym. Limit przyjęć dla trybu regularnego na rok  
akademicki 2021/2022 wynosił 60 osób.
Umożliwiono również rekrutację doktorantów uczestniczących w realizacji projektów (na wniosek  
kierownika projektu naukowego).
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2019

2020

2021

Kobiety *stan na 31 grudniaOgółem

Doktoranci, którzy rozpoczęli 
kształcenie w ISD PŁ*

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie 
w ISD PŁ w 2021 r. wg dyscyplin

40

59

24

107

100

62

1

1

4

2

11

2

1

2

2

5

8

6

2

4

6

2

19

2

2

4

architektura i urbanistyka

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja 

inżynieria chemiczna

inżynieria lądowa i transport

inżynieria materiałowa

inżynieria mechaniczna

matematyka

nauki chemiczne

nauki fizyczne

nauki o zarządzaniu i jakości

technologia żywności i żywienia

KobietyOgółem
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W 2021 r. w ISD PŁ kształcenie rozpoczęło 15 
cudzoziemców (w tym 8 kobiet), z takich krajów, 
jak: Islamska Republika Iranu, Chiny, Ukraina, 
Pakistan, Indonezja, Turcja, Egipt, Rosja oraz 
Mołdawia.
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OFERTA KSZTAŁCENIA
Studia I i II stopnia

W 2021 r. uczelnia oferowała możliwości kształcenia na 64 kierunkach wśród nich 20 w języku angiel-
skim i jeden w języku francuskim. Kształcenie w Politechnice Łódzkiej odbywało się na 9 wydziałach oraz 
w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

Oferta edukacyjna Politechniki Łódzkiej obejmuje również kierunki studiów realizowane we współpracy  
z innymi uczelniami w kraju. Studia na kierunku chemia budowlana realizowane są we współpracy  
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Gdańską. Biogospodarka na studiach I stopnia 
to unikatowy kierunek międzyuczelniany, realizowany w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy 
trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią 
Techniczną. Techniki dentystyczne to kierunek współprowadzony wraz z Uniwersytetem Medycznym  
w Łodzi.
Politechnika Łódzka z powodzeniem podejmuje nowe wyzwania i w ofercie kształcenia w 2021 r. kandy-
daci na studia II stopnia mogli znaleźć 2 nowe kierunki studiów. 

OFERTA KSZTAŁCENIA

w języku polskim w języku angielskim

Biogospodarka zrównoważona Human-Computer Interaction 

Biogospodarka zrównoważona jest kie-
runkiem interdyscyplinarnym oferowanym 
wyłącznie na Politechnice Łódzkiej.  
Kierunek wychodzi naprzeciw problemom 
współczesnej gospodarki i został opraco-
wany we współpracy z przedstawicielami 
przedsiębiorców.

Kształcenie na kierunku nanotechnologia na studiach II stopniach prowadzone dotychczas tylko  
w jęz. polskim, od 2021 r. zostało poszerzone o ofertę kształcenia w języku wykładowym angielskim. 

Na kierunku nanotechnologia studenci zapoznają się ze współczesnymi trendami rozwojowymi i najważ-
niejszymi osiągnięciami nanotechnologii oraz chemii, biochemii i inżynierii materiałowej z możliwością 
wybrania ścieżki z podwójnym dyplomem z Uniwersytetem Twente w Enschede w Holandii.

Kierunek Advanced Mechanical Engineering na studiach II stopnia w 2021 r. pojawił się w nowej odsło-
nie pod nazwą Master in Mechanical Engineering. Studia realizowane są w całości w języku angielskim  
i zasadnicza zmiana dotyczyła form prowadzenia zajęć. Proponowany program w znacznym stopniu  
polega na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez realizację projektów.

Human-Computer Interaction (HCI), czyli 
interakcja człowiek-komputer, kierunek 
unikatowy nie tylko w skali kraju, ale także 
w całej Europie Centralnej. Jego absol-
wenci projektować będą nowe rozwiązania 
technologiczne, mogące realnie podnieść 
jakość życia. 

Nowe kierunki na studiach II stopnia

22
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Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

IFE (International Faculty of Engineering) prowadzi 
nowatorską koncepcję kształcenia w języku obcym 
z udziałem zagranicznej kadry. Wdraża i stosuje 
najbardziej innowacyjne metody kształcenia, m.in. 
odwrócony model kształcenia (Flipped Education). 
Dodatkowo, studenci kierunków inżynierskich  
rozwijają swoje kompetencje w zakresie stosowa-
nia metod Problem Based Learning oraz Design  
Thinking w 4-semestralnym cyklu zajęć tworzą-
cym „Łódzką Akademię PBL”.

E²TOP - program dla najzdolniejszych studentów

W ramach inicjatywy „Politechnika dla utalento-
wanych” uczelnia przygotowała dedykowane kon-
kursy i stypendia. W ofercie tej znalazł się nowy 
program E²TOP (Excellence in Engineering: Talents 
in Research with Opportunities Programme), któ-
rego celem jest stymulowanie i wspieranie rozwoju 
naukowego studentów I stopnia PŁ poprzez reali-
zację indywidualnej ścieżki kształcenia, opartej na 
prowadzeniu pracy badawczej. Uczestnicy progra-
mu będą mogli korzystać z zaplecza laboratoryjne-
go uczelni, opieki naukowców zgodnie z akademic-
ką tradycją mistrz-uczeń.

Projektowanie uniwersalne

W ramach realizacji projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” oferta edukacyjna uczelni powiększyła się 
o nowy moduł kształcenia „Projektowanie uniwersalne”, którego celem jest włączenie problematyki pro-
jektowania dla wszystkich do praktyki inżynierskiej. W pilotażowej edycji tego modułu udział wzięli stu-
denci I roku studiów magisterskich na kierunkach: architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego 
oraz II roku studiów magisterskich na kierunku automatyka i sterowanie robotów. Studenci przy wspar-
ciu mentorów przygotowali interaktywną mapę kampusów PŁ, która uczyni uczelnię miejscem bardziej 
przyjaznym dla społeczności akademickiej, w tym osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki, fizyki i chemii

W ramach programu wsparcia dla uczelni uruchomionego przez MEiN, uczelnia zorganizowała zajęcia 
wyrównawcze z zakresu nauk ścisłych dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów 
pierwszego stopnia. Celem programu było uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów 
zrekrutowanych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez 
ostatnie 3 semestry w szkołach średnich odbywali kształcenie w formie zdalnej. W realizację zadania 
zaangażowanych było ok. 40 nauczycieli akademickich, którzy dokształcili 1 400 studentów. 
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Centrum Językowe PŁ

Lektoraty językowe dla studentów oraz zajęcia dla uczestników komercyjnych szkoleń językowych  
prowadzone były przez Centrum Językowe PŁ dla grup języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i polskiego. 

Centrum jest członkiem:

SERMO Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języ-
ków Obcych, w którym opracowuje nową edycję egzaminu certyfi-
kującego ACERT,

ERCLES (European Confederation of Language Centres in Higher 
Education),

Eaquals Evaluation and Accreditation of Quality Language Services.

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Politechnika Łódzka została zakwalifikowana do II edycji programu Narodowa Reprezentacja Akademic-
ka, którego celem jest wsparcie dla najwybitniejszych sportowców-studentów. 
W PŁ do programu przystąpiło 10 studentów reprezentujących m.in. dyscypliny: pływanie, lekkoatlety-
ka, skoki do wody, łucznictwo i karate. Możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia pozwoliła na 
pogodzenie wymagających treningów sportowych z nauką na PŁ. 

Legia Akademicka

Legia Akademicka to program edukacji wojskowej dla studentów, prowadzony przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej. Zajęcia odbywają się w dwóch modułach: 
podstawowym i podoficerskim. Po ukończeniu modułu podstawowego studenci uzyskują stopień szere-
gowego rezerwy, po module podoficerskim – kaprala rezerwy. W 2021 roku, w ramach IV edycji, prze-
szkolono 49 studentów z PŁ, UŁ, UMED, Akademii Muzycznej i WAT.

Centrum Rozwoju Kompetencji

W projekcie szkoleniowym PŁ pod nazwą Centrum Rozwoju Kompetencji zaplanowano kilkadziesiąt 
bezpłatnych kursów: branżowych, informatycznych, z przedsiębiorczości, dla seniorów. Głównym celem 
projektu są działania na rzecz podniesienia kompetencji pozwalających na zapobieganie społecznemu 
wykluczeniu oraz aktywizację społeczną i zawodową uczestników kursów. W 2021 r. ruszyły takie kur-
sy, jak: Mobilny świat współczesnych dzieci i młodzieży, Marketing internetowy, Kurs z ochrony zdrowia, 
Kurs z historii sztuki, Podstawy obsługi komputera, Internet bez tajemnic, Kurs z zakresu nauk przyrod-
niczych, Kurs z dziedziny historii i regionalizmu. Ogółem przeszkolonych zostało 191 osób.
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Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska PŁ

13 programów 
studiów podyplomowych 
uruchomionych w 2021 r. 

Nowe Technologie w Przemyśle Lekkim. 
Transformacja do cyrkularnej Gospodarki Cyfrowej

Data Science

Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi
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Liczba słuchaczy studiów podyplomowych  
w roku 2021 wynosiła 255 osób (w tym 128  
kobiet) i w porównaniu z ubiegłym rokiem  
nastąpił spadek uczestników o 15,8%. Wśród 
uczestników studiów podyplomowych było  
3 cudzoziemców. 255

303

4022019

2020

2021

Liczba słuchaczy studiów  
podyplomowych w latach 2019-2021
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elastyczny i innowacyjny program edukacji prowadzony w języku angielskim

wykłady profesorów wizytujących

mobilność i uczestnictwo w szkołach letnich oraz projektach naukowych

kształcenie w 12 dyscyplinach (w 4 dziedzinach naukowych)

ISD PŁ
oferuje:

W 2021 r. nowym dyrektorem Szkoły Doktorskiej została dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni.
Szkoła Doktorska kontynuowała realizację 22 projektów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
(14 – z III edycji, 8 – z IV edycji). W 2021 r. MEiN w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” 
przekazało środki finansowe w wysokości ogółem 4 609,9 tys. zł na realizację kolejnych 14 projektów.

W czerwcu 2021 roku zorganizowano pierwszy raz ocenę śródokresową, do której przystąpiło 95  
doktorantów. Podczas oceny zweryfikowano postępy doktorantów po drugim roku kształcenia  
w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. 

W ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich opracowano 
regulamin stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych i z Polski, którzy 
realizują projekty doktorskie we współpracy z zagranicą – w przyszłości takie  
stypendia mają zmotywować doktorantów do rozszerzenia współpracy  
z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 

Studia podyplomowe 
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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.  

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki prowadziło zajęcia e-learningowe dla szkół licealnych woje-
wództwa łódzkiego objętych patronatem PŁ w zakresie nauczania matematyki i fizyki. „Tydzień z mate-
matyką i fizyką” dla uczniów szkół licealnych z woj. łódzkiego w 2021 r. zorganizowano w formule  
nauczania zdalnego z wykorzystaniem programów symulacyjnych dla uczestnictwa w wykładach  
i warsztatach z matematyki i fizyki oraz w zajęciach e-learningowych z wykorzystaniem programów  
symulacyjnych studenckiego laboratorium fizyki. 
 
W 2021 r. patronatem PŁ została objęta kolejna szkoła średnia – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego  
w Pabianicach, w której uruchomiona zostanie klasa o połączonym profilu inżynierii materiałowej oraz 
mechaniki. Proces kształcenia wspierany będzie przez kadrę naukową Wydziału Mechanicznego PŁ,  
który na potrzeby kształcenia uczniów udostępni laboratoria badawcze.

Kursy przygotowujące do matury

Uczelnia podejmowała, jak co roku, inicjatywę wspierania uczniów szkół średnich w przygotowaniach  
do matury. 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki prowadziło dwa stacjonarne kursy na poziomie rozszerzonym  
z matematyki i z fizyki. 
Dwie edycje próbnej matury na platformie Infimat zorganizowało Centrum Językowe PŁ.

Olimpiada języka angielskiego z elementami języka technicznego LangTech

W Olimpiadzie uczestniczyło 979 uczniów z liceów i techników z całego kraju. Patronatem honorowym 
Olimpiadę LangTech 2021 objęli: JM Rektor Politechniki Łódzkiej, Wojewoda Łódzki, Kuratorium Oświa-
ty oraz Prezydent Miasta Łodzi. 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Rok 2021 był czasem intensywnych prac zespołów zadaniowych powołanych przez Prorektora  
ds. kształcenia, opracowujących nowe rozwiązania i procedury projakościowe zgodne z nowymi  
regulacjami prawnymi i rekomendacjami instytucji akredytujących. Wypracowano m.in:

projekt regulaminu dyplomowania obejmujący opis procesów, szablony dokumentów oraz nowe 
rozwiązania informatyczne,

nowelizację zarządzenia ustalającego zasady organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość w PŁ,

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
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nowe procedury dot. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą,

nowelizację zarządzenia Rektora w sprawie zasad realizacji i zaliczania praktyk zawodowych.

Akredytacje

W 2021 roku  
Polska Komisja 
Akredytacyjna 
przyznała  
pozytywną ocenę 
dla kierunków:

na okres 6 lat:

informatyka - I i II stopień (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki),

biogospodarka I stopień (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności),

chemia I i II stopień (Wydział Chemiczny),

chemia budowlana I i II stopień (Wydział Chemiczny),

budownictwo I i II stopień (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska),

inżynieria środowiska I stopień (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska),

na okres do 2 lat:

inżynieria środowiska II stopień (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska).

Prezydium PKA przyznało kierunkowi informatyka Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii 
Partner dla rozwoju. Przyznany Certyfikat to odpowiednik oceny wyróżniającej w poprzednich  
akredytacjach. 

Nanotechnologia – kierunek na studiach II stopnia, prowadzony na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Łódzkiej otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz europejski cer-
tyfikat EUR-ACE® Bachelor Label (European Accredited Engineering Bachelor Degree) na maksymalnie 
długi okres pięciu lat.
Politechnika Łódzka jest liderem akredytacji KAUT mając w 2021 r. 9 akredytacji na studiach pierwsze-
go stopnia i 7 na studiach drugiego stopnia.

19
aktualnych akredytacji  

międzynarodowych

3 
akredytacje 

instytucjonalne

16 
akredytacji 

programowych

W ramach projektu MEiN „Akredytacje zagraniczne” kontynuowano realizację 9 projektów. W 2021 r. 
działania te objęły m.in.:

przygotowanie raportu samooceny na potrzeby akredytacji ABET dla programu Information Tech-
nology oraz dla programu Computer Science, 

przygotowanie raportu samooceny na potrzeby akredytacji ECTN dla kierunku Chemia, studia  
I i II stopnia oraz dla kierunku Technologia chemiczna, studia II stopnia, 

analizę wytycznych do akredytacji CEEMAN, 

gromadzenie informacji na potrzeby przygotowania raportu samooceny dla ACEEU.
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Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC 
przyznały Politechnice Łódzkiej Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia  
Liderów”. Dodatkowo, JM Rektor PŁ – prof. Krzysztof Jóźwik otrzy-
mał nagrodę Aurea Praxis za szczególne, osobiste zaangażowanie  
w rozwój i promowanie idei edukacji dla rynku pracy i praktyki  
gospodarczej. Otrzymane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że PŁ jest 
uczelnią, doskonale przygotowującą absolwentów do kariery zawodo-
wej na współczesnym rynku pracy. Dyplom i statuetkę odebrał pro-
rektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni.

Leadership and Organisation for Teaching at European Universities (LOTUS)

Politechnika Łódzka zaproszona została do grona 29 uczelni europejskich biorących 
udział w projekcie LOTUS. Uczelnie, które uczestniczyły w realizacji projektu zostały 
podzielne na 5 grup. Politechnika Łódzka znalazła się w grupie roboczej zajmującej  
się problematyką multimodal i blended learning, w szczególności zaś pedagogiką  
cyfrową, jakością uczenia się online i zrównoważonym środowiskiem uczenia się  
– wirtualnym i realnym. 

Case Teaching

W 2021 roku prowadzono szereg szkoleń mających na celu poszerzenie wiedzy nt. nauczania opartego 
na studium przypadku wśród kadry akademickiej. W ramach programu ZPU 1 i ZPU 3 zostało przeszko-
lonych 100 osób, a w ramach budżetu zadaniowego przeszkolono 40 osób. Z zastosowaniem metody 
kształcenia case teaching opracowano zestawy egzaminacyjne wykorzystywane na potrzeby egzaminu 
kompetencyjnego.

Tutoring

Rozpoczęła się IV edycja projektu „Mistrzowie Dydaktyki”, skierowana do tutorów PŁ, którzy zakończyli 
zagraniczne szkolenia z podstaw tutoringu oraz do studentów PŁ wyróżniających się i szczególnie uzdol-
nionych. W pierwszych trzech edycjach projektu MD do końca roku 2021 łącznie zostało przeszkolo-
nych 62 nauczycieli akademickich PŁ, którzy po zakończeniu międzynarodowych szkoleń z podstaw 
tutoringu akademickiego i po zrealizowaniu krajowych szkoleń modułowych, udzielili stacjonarnie i/lub 
online wsparcia tutorskiego studentom PŁ I i II stopnia studiów. Podczas zajęć indywidualnych i grupo-
wych realizowanych metodą tutoringu studenci mieli możliwość doświadczania relacji uczeń – mistrz  
w odniesieniu do własnego potencjału naukowego, badawczego i kierunku zainteresowań oraz możliwo-
ści interpersonalnych. 
Dzięki włączeniu się PŁ do kolejnej edycji projektu uczelnia uzyskała po raz kolejny dofinansowanie na 
przeprowadzenie większej liczby zajęć dla studentów. Projekt daje możliwość testowania międzyna-
rodowego modelu tutoringu akademickiego na potrzebę rozwijania w PŁ spersonalizowanych metod 
kształcenia i uczenia się studentów uzdolnionych oraz potrzebujących wsparcia w niwelowaniu trudno-
ści. Tutoring to także narzędzie przydatne w procesie opracowania i wdrożenia do praktyki uczelnianej 
własnego modelu tutoringu zgodnego z potrzebami kształcenia w uczelni technicznej.
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Kompetencje dydaktyczne młodych nauczycieli

Podstawy dydaktyki akademickiej to dwuetapowy kurs dedykowany początkującym nauczycielom oraz 
doktorantom. Zajęcia wprowadzają do podstawowych pojęć i uregulowań prawnych w obszarze szkol-
nictwa wyższego, uczą profesjonalnego projektowania przedmiotów, oceniania oraz zapoznają  
z nowoczesnymi metodami kształcenia zorientowanymi na studenta. Drugi etap to unikalny system 
szkoleń miękkich m.in. z zakresu autoprezentacji, emisji głosu i skutecznej komunikacji, prowadzonych 
przez doświadczonych trenerów. Doktoranci doskonalili się z pracy w zespole i postępowania w sytu-
acjach konfliktowych w grupie oraz tzw. „trudnym studentem”. Ze wsparcia skorzystało 30 doktorantów.

Architektura na PŁ w czołówce rankingu IARP 2021

Ranking przygotowywany jest przez Izbę Architektów RP, w którym głównym kryterium klasyfikacji 
szkół architektonicznych jest stopień zdawalności egzaminu na uprawnienia projektowe.
Sukcesy PŁ to:

2.miejsce w top 10 uczelni kształcących architektów, 

2.miejsce pod względem uzyskiwania uprawnień projektowych dla I stopnia, 

3. miejsce w kategorii uzyskiwania uprawnień projektowych dla II stopnia.

Wyniki te plasują PŁ w czołówce uczelni kształcących architektów.

PŁ w rankingach 

W 2021 r. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana we wszystkich czterech najbardziej prestiżowych 
rankingach międzynarodowych. Znalazła się wśród:

19 polskich uczelni sklasyfiko-
wanych w międzynarodowym 
THE World University Ranking 
i THE Rankings by Subject;

17 polskich szkół wyższych 
sklasyfikowanych w QS World 
University Ranking;

24 polskich uczelni uwzględ-
nionych w US News Best Glo-
bal Universities Ranking.

W ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) PŁ została 
sklasyfikowana w dwóch dyscyplinach – Biotechnology i Mechanical Engineering.

W 2021 roku Politechnika Łódzka znalazła się w grupie uczelni TOP100 w rankingu regionalnym  
QS EECA University. Uczelnia została także po raz pierwszy sklasyfikowana w rankingu THE Impact, 
który uwzględnia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Debiut 
PŁ był udany – w zestawieniu światowym za działania na rzecz realizacji celu 8. Wzrost gospodarczy  
i godna praca, PŁ została sklasyfikowana w wysokim przedziale 201-300. Uczelnia została także sklasy-
fikowana w celach 3. Dobre zdrowie i jakość życia, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 10. Mniej 
nierówności i 17. Partnerstwa na rzecz celów.
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START NA RYNKU PRACY
Biuro Karier PŁ pomaga studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, praktyk i staży poprzez pro-
wadzenie internetowego serwisu www.biurokarier.p.lodz.pl.

START NA RYNKU PRACY

30

współpraca z ponad 300 pracodawcami
udzielenie wsparcia 278 osobom poprzez do-
radztwo zawodowe oraz przedsiębiorczości, 
coaching kariery

440 h coachingu biznesowego oraz ponad 
160 testów predyspozycji zawodowych

przeprowadzenie badania opinii pracodaw-
ców

34 indywidualne konsultacje coachingowe  
i doradcze dla doktorantów3 szkolenia dla doktorantów 

69 szkoleń i warsztatów dla 3 218 studentów 
i absolwentów PŁ

zarejestrowanie 1 843 ofert pracy, prawie 
250 ofert praktyk i 330 ofert stażu

Działania 
Biura Karier 

w 2021 r.: 

XVI edycja Akademickich Targów Pracy:

ok.70 wystawców z różnych branż odpowiadających profilom kształcenia  
na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,

bezpłatne szkolenia prowadzone przez specjalistów,

Strefa Doradcza, w której odwiedzający mogli skonsultować swoje dokumenty 
aplikacyjne i wziąć udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej,

możliwość poznania oczekiwań przyszłych pracodawców,

3200 uczestników zarejestrowanych na platformie targowej,

udział 605 osób w 29 wirtualnych szkoleniach.

Akademia Dobrych Nawyków 

Akademia to początek praktykowania przyzwyczajeń, które mają pomóc dostrzegać 
w swoim życiu pozytywne zmiany oraz zidentyfikować, jakie przyzwyczajenia utrud-
niają osiąganie sukcesu. Przeprowadzono 10 sesji w okresie 10 miesięcy, podczas 
których przeprowadzono również cztery wywiady z ekspertami.

Program Santander Universitades – Biznes w Praktyce (IV edycja) 

Tematyka szkoleń w 2021 r. dotyczyła promocji firmy, a także budowania własnej 
marki w social mediach. Wydarzenie odbyło się zdalnie. Zaaplikowało na nie 1457 
osób. W ramach wydarzenia zrealizowano:

Marketing w sieci przy małym budżecie, 

Instagram bez tajemnic dla przedsiębiorców, 

Copywriting sprzedażowy, 

LinkedIn jako narzędzie budowania marki i sprzedaży,

Jak badać potrzeby klientów i tworzyć produkty on-line, 

Jak tworzyć chwytliwe filmy budując markę? Praktyczne PRO tipy!, 

Facebook ADS.

Biuro Karier PŁ było 
organizatorem lub 
współorganizatorem 
wielu wydarzeń, 
m.in.:

http://www.biurokarier.p.lodz.pl/
https://biurokarier.p.lodz.pl/projekty/akademia-dobrych-nawykow
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Utworzono Przewodnik dla początkującego przedsiębiorcy, opisujący formalno– 
prawne kwestie związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Po wydarzeniu Biznes w Praktyce 2021 - poradnik otrzymało ponad 1000 osób  
z całej Polski. 

Zorganizowano 32 godziny doradztwa podatkowego.
Przeprowadzona została kampania marketingowa wśród studentów, doktoran-
tów i pracowników poprzez Facebook, strony www Biura Karier oraz Politechniki 
Łódzkiej, a także komunikaty pocztą elektroniczną. Odbiorcami doradztwa były 
głównie osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub ją prowadzą na 
wczesnym etapie rozwoju. 

Działania podjęte 
w ramach budżetu 
zadaniowego:

https://biurokarier.p.lodz.pl/studenci-absolwenci/przewodnik-dla-poczatkujacego-przedsiebiorcy
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700
dzieci w wieku 8-12 lat w programie 
ŁUD PŁ

602
 słuchaczy UTW PŁ

I miejsce  
PLO PŁ w woj. łódzkim
- Ranking Liceów Ogólnokształcących 2021 
(Fundacja Edukacyjna Perspektywy)    
  



PŁ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUUNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PŁ
Działalność UTW PŁ jest ukierunkowana na wielodziedzinową  
edukację, aktywizację psychofizyczną i społeczną osób starszych, 
jak również na promocję uczelni w skali regionu i kraju w myśl  
strategii uczenia się przez całe życie. 

W roku 2021 UTW PŁ wdrożyło postrzeganie edukacji jako  
nieodłącznego elementu całego życia człowieka, zgodnie  
z koncepcją lifelong learning. Pogłębianie wiedzy może odbywać  
się również zdalnie i nie musi mieć formalnego wydźwięku  
lub dotyczyć jedynie rozwoju zawodowego.

602 słuchaczy
w tym nowych słuchaczy - 119

515 87

30,7%

97,5%

68,8%

1,5%

1,0%

0,5%
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wyższe

emeryt

średnie

rencista

pozostałe

inny

status
słuchaczy

wykształcenie
słuchaczy

300 słuchaczy UTW PŁ uczestniczyło w zorganizowanych przez Centrum Sportu zajęciach sportowych: 
z gimnastyki ogólnej, pilates z elementami jogi oraz gimnastyki w wodzie.

Wykłady ogólne prowadzone zdalnie:
41 wykładów realizowanych przy użyciu autorskiej platformy słuchacza. 
Tematyka wykładów obejmowała: osiągnięcia nauki i techniki, profilak-
tykę zdrowotną, historię regionu i kraju, jak również historię sztuki, psy-
chologię, socjologię, ekonomię, przyrodę i podróże, muzykę, teatr i film. 
Zorganizowano również szkolenia z przedstawicielami ZUS i Policji.

Zajęcia dodatkowe prowadzone stacjonarnie i zdalnie z użyciem MS Te-
ams. Nowe zajęcia w ofercie w 2021 r.: Historia sztuki, Geografia i tury-
styka, Kultura hiszpańska.

UTW PŁ zorganizowało zajęcia otwarte dla społeczności lokalnej, w ramach projektu Centrum Rozwoju 
Kompetencji – Kursy zapobiegające społecznemu wykluczeniu seniorów. Łącznie w roku 2021 zrealizo-
wano 108 godzin zajęć kursu dla 92 osób.

Zajęcia w UTW PŁ 
w roku 2021:
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ŁÓDZKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY PŁ

PUBLICZNE LICEUM

ŁÓDZKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY PŁ

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PŁ

ŁUD PŁ jest jednostką pozawy-
działową,w której dzieci rozwijają 
ciekawość świata i poznają tajniki
wiedzy technicznej w prosty  
i zabawny sposób.

700 dzieci, 250 rodziców

206 warsztatów on-line (sem. letni) 

50 warsztatów on-line (sem. zimowy)

130 warsztatów stacjonarnych (sem. zimowy)

16 warsztatów on-line „Z innej perspektywy”

5 warsztatów dla rodziców

warsztaty dla młodzieży w wieku 13-16 lat ŁUD  
dla absolwentów (70 uczestników)

Ferie z ŁUDem, 26 warsztatów, 170 uczestników

ŁUD PŁ realizuje międzynarodowy projekt PHERECLOS (Partnerships for pa-
thways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of 
Open Schooling) finansowany z programu Horyzont 2020, w ramach którego 
powstaje 6 klastrów edukacyjnych w różnych krajach świata. Jedyny Local 
Educational Claster w Polsce powstaje na Politechnice Łódzkiej, przy Łódzkim 
Uniwersytecie Dziecięcym.

W ramach LEC zrealizowano m.in. warsztaty dla nauczycieli oraz w 2021 r. odbyła się pierwsza konfe-
rencja on-line pt. „Kompetencje i zawody przyszłości’’ zorganizowana przez Wolontariuszy Junior ŁUD, 
w której uczestniczyło 560 dzieci i rodziców.
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1. miejsce w województwie łódzkim w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Fundacji  
Edukacyjnej Perspektywy 

Drugi wynik w regionie łódzkim i świętokrzyskim z matury podstawowej z przedmiotów  
obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. angielski)

1. miejsce w regionie z wyników z matury rozszerzonej z matematyki

Sukcesy 
szkoły
2021 r.

Uczniowie PLO PŁ zostali laureatami i finalistami w centralnych finałach olimpiad przedmiotowych  
i międzynarodowych konkursach, m.in.:

The Online Physics Olympiad,

“10th Online Physics Brawl”,

XIX Mistrzostwa Polski w Geometrii Elementarnej,

V edycji Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów PŁ,

Konkurs CyberSkiller Challenge Poland,

Konkurs Fizyczny FIRST STEP TO NOBEL PRIZE LO.
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Na terenie pływalni w 2021 r. organizowane były takie wydarzenia, jak: Zimowe Mistrzostwa Woje-
wództwa Łódzkiego w Pływaniu, Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Pływaniu, Arena Grand Prix 
Puchar Polski w Pływaniu, Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu, Finał Parapływackiego 
Grand Prix Polski oraz mecze i sparingi waterpolo, Otylia Swim Tour.

W październiku 2021 w Zatoce Sportu odbyły się pierwsze Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS  
w podnoszeniu ciężarów dla osób z niepełnosprawnościami. Zawodnicy mierzyli się z własnymi rekorda-
mi życiowymi oraz surowymi zasadami sędziowania. Wystartowało 37 zawodników z całego kraju,  
w tym 8 reprezentantów sekcji sportów siłowych KU AZS PŁ. 

Przygotowania do EUG Lodz 2022

Europejskie Igrzyska Akademickie zaplanowano w Łodzi od 17 do 30 lipca 2022 r. Organizatorami  
tego największego akademickiego wydarzenia sportowego w Polsce jest miasto Łódź i Politechnika 
Łódzka.

AKADEMICKIE CENTRUM POR-
DYDAKTYCZNE PŁ ZAT

AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO-
DYDAKTYCZNE PŁ ZATOKA SPORTU 

Zatoka Sportu jest obiektem, z którego studenci PŁ korzystają 
w ramach zajęć wychowania fizycznego, sekcji sportowych 
oraz zajęć rekreacyjnych. Pracownicy naszej uczelni uczęszcza-
ją na różnorodne zajęcia dla utrzymania sprawności fizycznej, 
zdrowia i dobrego samopoczucia.
Zatoka Sportu PŁ jest obiektem dostępnym także dla sportow-
ców oraz mieszkańców Łodzi i regionu. Obiekt ten służy też  
innym łódzkim uczelniom, dzieciom i młodzieży szkolnej,  
głównie jako krajowe centrum treningowe dla pływaków  
i skoczków do wody oraz jako obiekt rekreacyjny.
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Newton Room

W 2021 r. w PLO PŁ otwarto pracownię Newton Room, która jest 
efektem umowy uczelni ze światowym producentem samolotów  
Boeing i fundacją non-profit FIRST Scandinavia. 
Nowa przestrzeń ma inspirować młodzież, a także dorosłych, wiedzą 
z obszaru STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i mate-
matyka). W Łodzi uczniowie będą kształcić się w ramach trzech mo-
dułów: lotnictwa, biopaliwa i robotyki. Z pracowni mogą bezpłatnie 
korzystać uczniowie z innych szkół.
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KULTURA I SZTUKAKULTURA I SZTUKA
 
Cykl Czwartkowe Forum Kultury zmienił swoją formułę. Spotkania z gośćmi nagrywane były w Sali Wido-
wiskowej PŁ, a następnie miały premierę na Facebooku oraz YouTubie. Łącznie odbyło się 6 spotkań,  
w trakcie których można było usłyszeć Tomasza Rożka, Katarzynę Bosacką, Dariusza Kowalskiego czy 
Kingę Dębską. Na YT materiał obejrzało łącznie 3 021 osób, natomiast na FB 18,3 tys. odbiorców. 

Kontynuowano koncerty Muzyka na Politechnice w wersji online. Nagrania występów w Sali Lustrzanej 
Wydziału Organizacji i Zarządzania miały swoje premiery na kanale YouTube. W 2021 roku opublikowani 
6 nagrań z koncertów. Jeden koncert został zorganizowany stacjonarnie w Sali Widowiskowej z gościn-
nym udziałem Grupy Mozarta. 

Akademicki Chór zapewnił oprawę muzyczną w trakcie uroczystości ogólnouczelnianych, m.in. nadania 
tytułu Doktora Honoris Causa prof. Klausowi Müllenowi, rozpoczęcia roku akademickiego Politechniki 
Łódzkiej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Ponadto wziął udział w formie wirtualnego kon-
certu „Świąteczne rozśpiewanie”. Chór przygotował także premierę w serwisie YouTube pierwszego  
w wykonaniu zespołu utworu w formie Wirtualnego Chóru – Schedryk w aranżacji N. Leontovicha. 

Akademicka Orkiestra odbyła 18 prób. Do października zespół działał w formule online, rozpoczętej  
w roku poprzednim. Orkiestra przygotowała 5 utworów, zrealizowanych na odległość w formie audiowi-
zualnej poprzez montaż nagrań poszczególnych muzyków. Były to: składanka Game music (The Last of Us, 
League of Legends, Skyrim), muzyka z filmu Gladiator, piosenka Toxic z repertuaru Britney Spears, skła-
danka utworów z repertuaru Gorana Bregovica (Prawy do lewego, Kałasznikow, Mój przyjacielu) w ramach 
projektu „Orkiestralia”.

Studenci – sportowcy będą rywalizować w 21 konkurencjach, m.in. w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, 
waterpolo, wspinaczce a także w dwóch para dyscyplinach (para tenis i siatkówka na siedząco), co dosko-
nale wpisuje się w ideę sportu dla wszystkich. Zawody przeprowadzone zostaną na kilkunastu łódzkich 
obiektach, a do pomocy w ich przeprowadzeniu zaangażowanych będzie ok. 1000 wolontariuszy.

Rok 2021 był rokiem intensywnych przygotowań do EUG 2022. Organizacją tego wydarzenia zajmuje 
się powołany przez JM Rektora Komitet Organizacyjny EUG Lodz 2022, którego działaniami w imieniu 
JM Rektora koordynuje inż. Dominik Leżański oraz dr Ewa Brochocka - dyrektor Centrum Sportu PŁ. 

Na terenie PŁ organizowane były różnego typu spotkania, wizje lokalne  
i akredytacje, w których uczestniczyli przedstawiciele EUSA. W ubiegłym roku 
rozpoczęły się inwestycje mające na celu dostosowanie obiektu ACSD PŁ do  
potrzeb EUG22, m.in.: przebudowa i udostępnienie nowych szatni z łaźniami,  
budowa boulderu, aranżacja holu głównego, przystosowanie pomieszczeń na 
nowe, dodatkowe dwie sale konferencyjne. Planowany jest również zakup dodat-
kowego sprzętu sportowego i innego wyposażenia niezbędnego do przeprowadze-
nia wydarzenia o tak dużym zasięgu.
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https://open.spotify.com/show/3XjEIbAuwnuEdtcwet79k6
https://p.lodz.pl/uczelnia/pl-dla-spolecznosci/wydarzenia-kulturalne/muzyka-na-politechnice
http://chor.p.lodz.pl/
http://orkiestra.p.lodz.pl/
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Galerie sztuki w PŁ

Galeria Biblio-Art

Galeria Politechnika

Galeria Krótko i Węzłowato

Galeria Pod napięciem

Galerie sztuki działające w PŁ przygotowały 19 wystaw dla 
społeczności akademickiej oraz lokalnej. Organizowane tam 
wernisaże i spotkania gromadziły liczne grono artystów oraz 
miłośników sztuki.

Promując artystów z łódzkiego środowiska wystawiono prace m.in.:

Barbary Cuper-Zbierskiej, Katarzyny Zbierskiej-Michalak „Nierozerwalnie Inne; Skrajnie Połączone; 
Bliskie A Różne; We Dwie; One”,

Roberta Jundo „Aniołowie nigdy nie umierają”,

Grupy Powidoki: Andrzej Jan Bator, Jacek Galewski, Robert Jundo, Maksymilian Kreutz-Majewski  
„Śladami Władysława Strzemińskiego”,

Anny Szumigaj-Badziak, Dariusz Chojnacki „Ślady”,

Józefa Janeckiego „Malarstwo-obrazy małe i duże”,

Barbary Czerwińskiej „Malarstwo”.

Muzeum Politechniki Łódzkiej w Łodzi

Muzeum PŁ w Łodzi gromadzi, przechowuje i upowszechnia zbiory związane z historią, tradycją i działal-
nością uczelni.

Ofertę wystawienniczą Muzeum wzbogacają, przygotowywane obok wystawy stałej, wystawy czasowe 
będące główną formą popularyzowania zbiorów Muzeum i jego działalności.

W październiku i listopadzie 2021 roku po raz kolejny Muzeum 
zorganizowało i przeprowadziło Akcję Pamięć mającą na celu uho-
norowanie pamięci zmarłych pracowników Politechniki Łódzkiej. 
Muzeum PŁ w Łodzi prowadzi Księgę Pamięci Osób Zasłużonych 
dla PŁ, w której aktualnie upamiętnionych zostało 201 zasłużo-
nych osób, których działalność w sposób szczególny przyczyniła 
się do rozwoju uczelni.

W 2021 roku Muzeum PŁ w Łodzi wydało album fotograficzny: „Pałac rodziny Scheiblerów”, drugi tom 
cyklu wydawniczego: „Dawna architektura Politechniki Łódzkiej” ukazującego piękno zabytkowej archi-
tektury znajdującej się na terenie uczelni. 
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https://p.lodz.pl/uczelnia/historia-pl/muzeum-pl


11
osób uzyskało tytuł naukowy profesora 

60 
nadanych stopni naukowych doktora

6 
nadanych habilitacji

112
realizowanych krajowych grantów NCN

149 
publikacji doktorantów ISD PŁ 

NAUKANAUKA
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EWALUACJA JAKOŚCI EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 
Rok 2021 był rokiem intensywnych prac związanych z przygotowaniami uczelni do ewaluacji jakości dzia-
łalności naukowej, która obejmuje lata 2017-2021. Ocena jakości działalności naukowej przeprowadza-
na jest w ramach dyscyplin, a nie jak dotychczas wydziałów uczelni. W przypadku Politechniki Łódzkiej 
ewaluacja obejmie 12 dyscyplin.
Na podstawie wyników ewaluacji dyscyplinom przyznane będą kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C.  
Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni tytułów  
naukowych, a także kwota subwencji.

Zarządzanie procesem ewaluacji

Nadzór nad procesem przygotowań do ewaluacji w PŁ sprawował Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. 
Łukasz Albrecht.
Powołana w PŁ Komisja ds. Ewaluacji Dyscyplin pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Michała Strze-
leckiego odpowiedzialna była za przygotowanie i realizację procesu ewaluacji w dyscyplinach naukowych 
oraz koordynowanie działań służących pozyskiwaniu danych o działalności naukowej uczelni.

Podjęto szereg aktyw-
ności wspierających 
zarządzanie procesem 
ewaluacji m.in.:

cykliczne spotkania Komisji ds. Ewaluacji Dyscyplin z udziałem Prorektora 
ds. nauki;

cykliczne spotkania Przewodniczącego Komisji i Prorektora ds. nauki  
z Kierownikami Dyscyplin;

cykliczne spotkania Zespołu Sterującego;

cykliczne szkolenia i spotkania z osobami wykonawczymi;

wdrożono system cyklicznego sporządzania raportów dla kierowników 
dyscyplin naukowych zawierających zestawienia osiągnięć badawczych wg 
ewaluowanych kryteriów.

Struktura wieku i płci osób uwzględnionych w ewaluacji
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Działania wspierające rozwój publikacyjny i działalność naukową przed  
i w trakcie procesu ewaluacji.

Analizy dorobku publikacyjnego poszczególnych pracowników i dyscyplin 
naukowych za pomocą modułu Skryba – wewnątrzuczelnianego narzędzia 
informatycznego służącego do gromadzenia i przetwarzania informacji  
o nauce.

Zdefiniowanie ścieżek wprowadzania danych - szkolenia dla Operatorów 
modułu Skryba i Importerów publikacji PBN.

Proces symulacji i optymalizacji wyników.

Proces generowania i zbierania upoważnień do wykazania dorobku  
w ewaluacji.

Opracowanie wzorców tabel w celu uzupełniania ich przez wydziały PŁ.

Weryfikacja zebranych danych finansowych z jednostek uczelnianych  
w Kwesturze PŁ.

Szkolenia wewnętrzne dla pracowników PŁ wprowadzających dane do 
POL-on.

Przydział przychodów do dyscyplin uzgadniany z Dziekanami i Kierowni-
kami dyscyplin naukowych.

Szkolenie i konsultacje wewnętrzne.

Szkolenie „Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeń-
stwa i gospodarki – nowe spojrzenie na ewaluację jakości działalności  
naukowej z perspektywy kryterium III”.

Wsparcie językowe ze strony Centrum Językowego PŁ.

Konkurs JM Rektora PŁ na najlepiej opracowany opis wpływu na funkcjo-
nowanie społeczeństwa i gospodarki w III kryterium ewaluacji dyscypliny 
naukowej (działanie w ramach budżetu zadaniowego):

Działania podjęte 
w ramach

Kryterium I

Działania podjęte 
w ramach

Kryterium II

Działania podjęte 
w ramach

Kryterium III
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Kryteria ewaluacji

Ocena dyscyplin odbywa się w ramach trzech kryteriów:

Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej.

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
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ROZWÓJ NAUKOWY KADRY
Stopnie i tytuły naukowe

W 2021 r. nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrało 11 nauczycieli 
akademickich PŁ, w tym 4 kobiety:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Volodymyr Mosorov
prof. dr hab. inż. Jerzy Zgraja
prof. dr hab. inż. Ryszard Pawlak
prof. dr hab. inż. Marcin Janicki

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
prof. dr hab. inż. Dawid Stawski
prof. dr hab. inż. Marek Kozicki
prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
prof. dr hab. inż. Dorota Kręgiel
prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz

Wydział Organizacji i Zarządzania
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

ROZWÓJ NAUKOWY KADRY

Politechnika Łódzka w 2021 r. nadała 60 stopni naukowych doktora (38 w 2020 r.) oraz 6 habilitacji  
(23 w 2020 r.).
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Laureatami konkursu zostały cztery zespoły:
 
1. miejsce
Zespół prof. Piotra Kuli – Próżniowe technologie FineLPC®,  
motoryzacji, lotnictwa i przemysłu maszynowego.

2. miejsce
Zespół prof. Piotra Ulańskiego – Opracowanie, optymalizacja  
i wdrożenie do produkcji radiacyjnej technologii wytwarzania 
opatrunków hydrożelowych do leczenia ran oparzeniowych. 

3. miejsce
Zespół prof. Małgorzaty Koszewskiej – Kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań  
rynkowych. Zespół dr hab. inż. Piotra Napieralskiego, prof. uczelni – Przywracanie, ochrona i rozwój dzie-
dzictwa kulturowego z zastosowaniem innowacyjnych technologii 3D, AR i stereoskopii.



NAUKA

1

4

1

Habilitacje nadane przez PŁ w 2021 r.

Doktoraty nadane przez PŁ w 2021 r.

Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinach:

inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa

nauki chemiczne, inżynieria chemiczna,  
technologia żywności i żywienia

inżynieria lądowa i transport, architektura i urbanist.

Pracownicy PŁ Osoby spoza PŁ

1

3

7

1

2

4

2

5

2

15

2

16

Dyscyplina:

architektura i urbanistyka

automatyka, elektronika i elektrotech.

informatyka techn. i telekomunikacja

inżynieria chemiczna

inżynieria lądowa i transport

inżynieria materiałowa

inżynieria mechaniczna

matematyka

nauki chemiczne

nauki o zarządzaniu i jakości

technologia żywności i żywienia

Doktoranci - studia dr. PŁ Poza studiami dr.

Własny Fundusz Stypendialny PŁ

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 XIV edycji konkursu o stypendia naukowe z Własnego Funduszu Stypendial-
nego PŁ przyznano 27 stypendiów:

2 profesorskie,
1 habilitacyjne,
19 doktorskich,
4 magisterskie,
1 inżynierskie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40 Rektora PŁ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wła-
snego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej, od roku 2021 o stypendia ubiegać się mogą rów-
nież studenci studiów pierwszego stopnia.

22
WIĘCEJ 

nadanych stopni  
doktora  

w porównaniu  
do 2020 r. 
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PROJEKTY BADAWCZE
Moduł Zarządzania Projektami

JM Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik w 2021 r. wydał zarządzenie, które jasno określa zasady przygoto-
wania i sposoby realizacji w Politechnice Łódzkiej projektów finansowanych lub współfinansowanych ze 
źródeł zewnętrznych.

W celu uporządkowania i stworzenia jednej bazy wiedzy o projektach realizowanych w PŁ, wprowadzo-
no Moduł Zarządzania Projektami (MZP), który umożliwi skuteczne kierowanie i nadzorowanie koncep-
cji badawczych.
MZP zakłada monitoring projektu przez cały cykl jego życia w podziale na 3 główne fazy: aplikacji, reali-
zacji oraz zamknięcia.

Wprowadzenie nowego narzędzia do zbierania danych o projektach to także zmiana kultury organiza-
cyjnej uczelni i zapewnienie wsparcia administracyjnego. W jednostkach organizacyjnych realizujących 
projekt zostanie powołany opiekun projektu, wspierający kierownika projektu na etapie realizacji  
i zakończenia projektu. W Centrum Obsługi Projektów PŁ powoływany jest opiekun konkursu odpowie-
dzialny za wsparcie inicjatora projektu w fazie aplikacji oraz kierownika/koordynatora projektu i zespołu 
projektowego w fazie realizacji oraz zakończenia projektu.

W związku ze zmianami w 2021 r. w Regulaminie wynagradzania w Politechnice Łódzkiej wprowadzony 
został dodatek projektowy.

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych PŁ

Powołana w 2021 r. w uczelni Komisja ds. Etyki Badań Naukowych (w składzie 7 osób) zajmuje się opi-
niowaniem planowanych badań naukowych pod względem etycznym. W roku sprawozdawczym odbyły 
się 3 posiedzenia Komisji oraz rozpatrzono 3 wnioski, które uzyskały pozytywną opinię.

Plan Równości Płci w PŁ na lata 2022-2024 

Pod koniec grudnia 2021 JM Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, podpisał 
Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej, który jest wynikiem starań władz 
uczelni o zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych.
Realizowany na uczelni Gender Equality Plan umożliwia przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 
płeć oraz wypracowywanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego. 
W dokumencie wyznaczono 28 działań przyporządkowanych czterem obszarom: 

infrastrukturze instytucjonalnej,

równowadze płci w przywództwie, podejmowaniu decyzji i badaniach naukowych,

równość płci w rekrutacji i rozwoju kariery,

równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i kulturą organizacyjną.

PROJEKTY BADAWCZE
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Na etapie opracowywania planu został powołany Zespół ds. opracowania planu na rzecz równości płci  
– Gender Equality Plan (GEP).

W związku z realizacją planu równości płci w PŁ powołano Zespół ds. wdrożenia i monitorowania  
realizacji Gender Equality Plan. Merytoryczny nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Prorektor ds. nauki 
prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht.

W określonych jednostkach uczelni powołano Pełnomocników ds. równości, których zadaniem jest 
wspieranie społeczności akademickiej w rozwiązywaniu konfliktów, prowadzenie mediacji oraz postępo-
wań wyjaśniających w sprawach skarg.

Posiadając Gender Equality Plan Politechnika Łódzka spełnia formalny warunek uczestnictwa w konkur-
sach ogłaszanych przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa.

Realizacja projektów badawczych

W 2021 roku złożonych zostało 170 wniosków projektowych w konkursach ogłaszanych przez insty-
tucje finansujące badania. Do realizacji przyjęto łącznie 68 projektów badawczych. Wysokość środków 
finansowych przyznanych na cały okres realizacji pozyskanych projektów wyniosła 59 944,5 tys. zł. 

Ogółem w 2021 r. pracownicy PŁ realizowali 246 pro-
jektów badawczych. 

Politechnika Łódzka z sukcesem aplikuje o projekty 
międzynarodowe, w ramach programu Horyzont  
2020 uczelnia odnotowała prawie dwukrotny  
wzrost realizowanych projektów w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

2019

2020

2021

2 335,4 tys. zł

2 658,7 tys. zł

3 499,1 tys. zł

Wartość kosztów poniesionych na realiza-
cję projektów międzynarodowych  

w ramach dofinansowania

Program Horyzont 2020 W ramach Narodowego 
Centrum Nauki

W ramach Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju

Pozostałe (w tym NAWA) Ogółem

Projekty  międzynarodowe realizowane w latach 2019-2021

2019 2020 2021

28

24 24

9

7
5

7

4
5

33
4

9
10 10
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Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ministerstwo Edukacji i Nauki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Marszałek Województwa Łódzkiego Pozostałe Ogółem

Projekty krajowe realizowane w latach 2019-2021

Liczba projektów krajowych  
finansowanych z NCN w 2021 r.  

Projekty badawcze koordynowane przez kobiety

2019

2019

35%

2020

2020

34%

2021

2021

41%

182
205

218

116

27 30
42

31
42

49

115 118 112

3 4 2 3 36 66 6

2019

2020

2021

33 699,8 tys. zł

37 743,0 tys. zł

46 176,5 tys. zł

Wartość kosztów poniesionych 
na realizację projektów krajo-

wych w ramach dofinansowania

47

25

16

9

8

Opus

Miniatura

Preludium

Sonata

Sonata Bis

Sonatina

Preludium Bis

Etiuda

Maestro

Projekty krajowe finansowane z Narodowego Cen-
trum Nauki stanowiły 45% ogółu projektów realizo-
wanych w PŁ. 
Wartość kosztów poniesionych na realizację projek-
tów krajowych w ramach dofinansowania z NCN  
w 2021 r. wyniosła 12 843,4 tys. zł.2

2

2

1
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PUBLIKACJE

Wyróżnienia dla młodych naukowców w 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki uhonorował stypendiami dla wybitnych młodych naukowców 7 osób z PŁ  
- pięcioro stypendystów ze stopniem doktora i dwóch doktorantów:

dr inż. Lucyna Bilińska z Katedry Inżynierii Molekularnej,
dr inż. Monika Cysek-Pawlak z Instytutu Architektury i Urbanistyki,
dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Molekularnej,
dr inż. Maciej Jaskulski z Katedry Inżynierii Środowiska,
dr inż. Szymon Szufa z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy,
mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji,
mgr inż. Damian Sokołowski z Katedry Mechaniki Konstrukcji.

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. uczelni z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska została wybrana zastępcą przewodniczącego Akademii Młodych Uczo-
nych Polskiej Akademii Nauk.

Wśród 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców, nagrodzonych przez Fundację na rzecz  
Nauki Polskiej w programie START, znalazł się doktorant Wydziału Mechanicznego PŁ – mgr inż. Paweł 
Czapski. Dla laureata konkursu to kolejny sukces naukowy, wcześniej jako student IFE otrzymał Diamen-
towy Grant i odbył roczny staż w CERN.

W XII edycji Programu LIDER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało ok. 3 mln zł dofinanso-
wania na badania dwóm młodym naukowcom z PŁ: dr. Sylwestrowi Pawęcie z Wydziału Mechanicznego 
oraz mgr. inż. Bartłomiejowi Cybulskiemu z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automa-
tyki.

PUBLIKACJE
W 2021 roku naukowcy Politechniki Łódzkiej opublikowali ogółem 1 864 publikacji, tj. o 3,3% więcej niż 
w roku poprzednim.
Publikacje o zasięgu międzynarodowym stanowiły 76,8% publikacji PŁ ogółem.

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

Referaty 

Artykuły w czasopismach  bez IF

Skrypt, tłumaczenie  książki, rozdz. w książkach 

Pozostałe publ.

Monografie 

Podręczniki

979

146

144

81

73

7

1

Publikacje o zasięgu międzynarodowym

2020 r.

2021 r.

1 391

1 431
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Pozostałe publ.

Artykuły w czasopismach bez IF

Skrypt, tłumaczenie  książki, rozdz. w książkach 

Monografie

Referaty

Publikacje o zasięgu krajowym i lokalnym

Publikacje Politechniki Łódzkiej  w 2021 r. wg dyscyplin

2020 r.

2021 r.

413

433

208

120

69

27

15

21

19

59

33

17

35

18

59

44

18

181

197

172

71

140

208

55

303

38

119

127

architektura i urbanistyka

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

inżynieria chemiczna

inżynieria lądowa i transport

inżynieria materiałowa

inżynieria mechaniczna

matematyka

nauki chemiczne

nauki fizyczne

nauki o zarządzaniu i jakości

technologia żywności i żywienia

2

Publikacje o zasięgu międzynarodowym

Publikacje o zasięgu lokalnym i krajowym

9
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Aktywność publikacyjna doktorantów ISD PŁ

Doktoranci z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ byli autorami i współautorami 149 publikacji 
wydanych w 2021 r. (w 2020 r. – 57).

7

7

25

10

6

9

13

3

42

3

10

14

architektura i urbanistyka

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

inżynieria chemiczna

inżynieria lądowa i transport

inżynieria materiałowa

inżynieria mechaniczna

matematyka

nauki chemiczne

nauki fizyczne

nauki o zarządzaniu i jakości

technologia żywności i żywienia

Publikacje doktorantów ISD PŁ w 2021 r. wg dyscyplin

Publikacje doktorantów ISD PŁ 
w czasopismach zawartych w mi-
nisterialnym wykazie czasopism 
naukowych i recenzowanych ma-
teriałów z konferencji międzyna-
rodowych

8

43

31

12

11

15

200 pkt.

140 pkt.

100 pkt.

70 pkt.

40 pkt.

20 pkt.

2020 r.

2021 r.

42

120

Wydawnictwo PŁ

W 2021 roku wydano łącznie 55 publikacji:

32 publikacje drukowane o łącznym nakładzie 4020 egzemplarzy,

23 publikacje w wersji elektronicznej, które umieszczone zostały w repozytorium PŁ.

3
-krotny

wzrost 
publikacji 

z udziałem 
doktorantów 

ISD PŁ. 
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Zbiory biblioteczne PŁ

Udostępnianie zbiorów drukowanych całej sieci bibliotecznej PŁ:

książki w wol. – 249 836,

pozostałe zbiory nieelektroniczne – 229 935,

czasopisma w wol. – 132 129.

Udostępnianie zbiorów elektronicznych:

źródła elektroniczne (bazy danych i serwisy) – 89,

tytuły książek pełnotekstowych (polskich i zagranicznych) – 480 846,

tytuły czasopism i innych publikacji z dostępem na poziomie pełnych tekstów – 51 806.

Repozytorium Danych Badawczych PŁ

W PŁ realizowano projekt „Utworzenie Uczelnianego Repozytorium Danych Badawczych”, finansowa-
ny z budżetu zadaniowego PŁ. W ramach pozyskanych środków utworzono zcentralizowaną platformę 
repozytoryjną RDB.open, umożliwiającą efektywne gromadzenie, przetwarzanie, archiwizację i udo-
stępnianie danych badawczych. Platforma zapewnia nadawanie zbiorom danych identyfikatorów DOI. 
Rozpoczęto szkolenia pracowników naukowych uczelni w zakresie deponowania danych badawczych.

 ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO
Nowe inicjatywy i programy

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju Politechniki Łódzkiej jest doskonałość naukowa, dlatego  
nieustannie uczelnia podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości i umiędzynarodowienia badań 
naukowych.

ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Program YES 
Young Excellent Scientist 

Programme

FU2N
Fundusz Udoskonalania 
Umiejętności Młodych 

Naukowców

FACE
Fund for Academic  

Conference Excellence

Wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego PŁ poprzez budo-
wę nowych zespołów badawczych kierowanych przez wyróżniają-
cych się młodych badaczy z kraju i z zagranicy. 

Dążenie do poprawy jakości i umiędzynarodowienia badań nauko-
wych oraz rozwoju nowych specjalności badawczych w PŁ.

Wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego uczelni poprzez 
podnoszenie umiejętności doktorantów i młodych naukowców  
w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze oraz zwiększenie 
skuteczności w pozyskiwaniu grantów.

Wzmocnienie oraz powiększenie dorobku naukowego pracowników 
Politechniki Łódzkiej poprzez dofinansowanie ich udziału w prestiżo-
wych międzynarodowych konferencjach naukowych.

49

https://rdb.p.lodz.pl/


NAUKA

Politechnika Łódzka realizowała podzadanie 1.3 Budżetu zadaniowego pt. „Rozwój narzędzi wspierają-
cych osoby przygotowujące aplikacje grantowe”, którego celem było wsparcie zespołów badawczych 
przygotowujących wnioski projektowe.

Dofinansowanie publikacji Open Access

W ramach podzadania 1.1. Budżetu zadaniowego pt. „Intensyfikacja aktywności publikacyjnej pracowni-
ków, doktorantów i studentów PŁ poprzez dofinansowanie publikacji OPEN ACCESS” Politechnika Łódz-
ka w 2021 r. dofinansowała 356 publikacji na łączną kwotę 3 102,5 tys. zł.

zewnętrzne recenzje gotowych 
propozycji grantowych

wyjazdy zagraniczne inicjujące 
zawiązanie konsorcjum

System wspierania aplikacji grantowych poprzez:

Liczba dofinansowanych publikacji 

Udział dofinansowanych publikacji w danej dyscyplinie

7195154

100 pkt. 140 pkt. 200 pkt.

automatyka, elektronika  
i elektrotechnika 17,9%

informatyka techniczna 
i telekomunikacja 2,2%

inżynieria chemiczna 10,1%

inżynieria lądowa i transport 3,4%

inżynieria materiałowa 11,2%

inżynieria mechaniczna 5,9%matematyka 3,6%

nauki chemiczne 28,3%

nauki fizyczne 3,1%

nauki o zarządzaniu i jakości 5,9%

technologia żywności i żywienia 8,4%
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Udział wydawnictw w liczbie dofinansowanych publikacji

Pozostałe (<1%) 5,1%

 IEEE 1,1%
Springer 1,1%

Frontiers 1,4%
PAN 1,4%

Sciendo 1,4%
De Gruyter 2,2%

ISMA 3,7%

Elsevier 4,2%

MDPI 78,3%

Nagrody wspierające doskonałość naukową

Politechnika Łódzka uczestniczy w programie IDUB – „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”,  
w ramach którego uczelnia dąży do wzmocnienia aktywności kadry akademickiej w krajowym i między-
narodowym środowisku naukowym. 
W 2021 roku kontynuowano przyznawanie nagród w ramach funduszy przeznaczonych na wspieranie 
doskonałości naukowej pracowników, doktorantów i studentów PŁ. Wartość nagród wypłaconych w ra-
mach programu IDUB za rok 2020 i 2021 wyniosła łącznie 8 037,7 tys. zł, w tym w 2021 r.  4 525,6 tys. zł.

Osoby nagrodzone w latach 
2020-2021 Osoby nagrodzone wg statusu autora

Liczba publikacji, za które zostały przyznane nagrody

22,3%

22,6%

71,0%

68,8%

2020

2021

nauczyciele akademiccy doktorancipozostali pracownicy studenci

3,0%

3,2%

3,7%

5,4%

187

374
420

60

227

316
292

2020 r.

2021 r.

863

1 041

28

51

2020

868

41%

2021

1 052

40%

70 pkt. 100 pkt. 140 pkt. 200 pkt.



100 
tytułów ochronnych uzyskanych  
w Urzędzie Patentowym RP

8 
spółek typu spin-off

25 
partnerów strategicznych

20 
projektów realizowanych w ramach
programu Erasmus + Akcja 2. —
Partnerstwa strategiczne na rzecz
szkolnictwa wyższego
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WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM
Klastry

Politechnika Łódzka jest członkiem lub koordynatorem czterech klastrów: 

ICT Polska Centralna Klaster,

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki,

Łódzki Klaster Fala Energii,

Klaster „LODZistics – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej”.

Nowi uczestnicy klastra ICT

Do ICT Polska Centralna Klaster dołączyły kolejne dwie światowe firmy mające swoje odziały w Polsce, 
są to:

GlobalLogic – firma z Doliny Krzemowej, będąca liderem w branży usług inżynierii cyfrowej,

Sigfox – wiodący dostawca technologii dla Internetu Rzeczy na świecie oraz twórca globalnej  
sieci 0G. 

Wraz z nowymi uczestnikami klaster ICT liczy łącznie 35 członków.

W ramach działań Klastra ICT Polska Centralna w 2021 roku zorganizowana została kontynuacja cyklu 
„Join IT in Łódź” pod hasłem „Wczoraj uczeń, dziś pracownik” mająca na celu promocję podejmowania 
studiów w Łodzi i pracy w łódzkiej branży IT.

XIV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021

Podczas 3 dniowych obrad uczestnicy dyskutowali nad 
perspektywami rozwoju zarówno regionu łódzkiego, 
jak i kraju oraz możliwościami współpracy krajowej  
i międzynarodowej.

Partnerem merytorycznym wydarzenia była m.in. Poli-
technika Łódzka, a wśród panelistów znalazło się grono 
pracowników uczelni. W ramach Forum panele dysku-
syjne poprowadzili również m.in. Klaster „LODZistics 
– Logistyczna Sieć Biznesowa Polski” oraz ICT Polska 
Centralna Klaster. 

International Business Mixer Łódź 2021
Było to pierwsze tego typu cross-sektorowe wydarzenie organizowane w regionie łódzkim, nastawione 
na nawiązanie współpracy biznesowej i B+R. Partnerami wydarzenia była Politechnika Łódzka i 3 klastry 
– LODZistics, ICT Polska Centralna Klaster oraz Łódzki Klaster Fala Energii.
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ŁDI 2021ŁDI 2021
W LICZBACHW LICZBACH

1 500 odwiedzających

176 uczniów z 14 szkół (w ramach ścieżki Junior)

23 wydarzenia (w ramach ścieżki studenckiej)

2 panele dyskusyjne (w ramach ŁDI Biznes)

Łódzkie Dni Informatyki (ŁDI)

ICT Polska Centralna Klaster zorganizował piątą edycję Łódzkich Dni Informatyki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

W czerwcu 2021 r. w Politechnice Łódzkiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Sieci 
Badawczej Łukasiewicz. Obie strony spotkania zaprezentowały perspektywy współpracy w ramach  
obszarów tematycznych:

Inteligentna mobilność;

Zdrowie;

Zrównoważona gospodarka i energia;

Transformacja cyfrowa;

Nowoczesne materiały i technologie.

Sieć 5G

Działania
Centrum  
Kompetencji  
5G w 2021 r.

Utworzenie Otwartej Platformy Wiedzy (OPW) na portalu CK5G Politechniki 
Łódzkiej w obszarze technologii 5G. Platforma zawiera opracowania strategicz-
ne firm, agend rządowych różnych krajów, agend Unii Europejskiej, artykuły 
naukowe, monografie. Platforma Wiedzy (OPW) zawiera siedem kluczowych 
obszarów: 

GENERAL STRATEGY

COMMUNICATION TECHOLOGIES

IoT

TRANSPORT 

RAIL TRANSPORT

AUTOMOTIVE TRANSPORT

CYBER SECURITY

SMART CITIES 

HEALTH CARE

54

https://centrumkompetencji5g.pl/index.php/home


WSPÓŁPRACA

Utworzenie portalu Centrum Kompetencji 5G (CK5G) Politechniki Łódzkiej  
w nowej szacie graficznej/nowej technologii (w języku polskim i angielskim). 

CK5G integruje swoje działania z projektem „Standaryzacja usług Hubów Inno-
wacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” (DIH5G) 
finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ramach którego 
wybudowana została pilotażowa sieć 5G w kampusie PŁ. Z usług wdrożenio-
wych skorzystało 20 przedsiębiorstw.

Inkubator Innowacyjności 4.0

W 2021 r. w ramach trzeciej już edycji konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0” zrealizowano szereg 
przedsięwzięć prorozwojowych inicjujących transfer i komercjalizację uczelnianej wiedzy:

podjęto m.in. działania w zakresie inicjowania współpracy między środowiskiem naukowym,  
a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem  
wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

zorganizowano 3 spotkania z cyklu „Nowoczesne technologie w twojej firmie – brunch z Politech-
niką Łódzką”, do których zaproszono przedsiębiorców z branży żywności funkcjonalnej, opakowań 
i przechowywania żywności oraz odlewnictwa stopów żelaza;

najnowsze rozwiązania autorstwa naukowców PŁ promowane były na prestiżowych wystawach  
i targach typu „science to business” w kraju i za granicą. 
Najlepsze rozwiązania technologiczne PŁ prezentowane podczas wystawy Kaohsiung Internatio-
nal Invention and Design Expo na Tajwanie uhonorowano 3 złotymi oraz 2 srebrnymi medalami. 
Na targach IPITEx (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology 
Exposition) w Tajlandii wynalazek „Stabilna termicznie i aktywna antymikrobiologicznie poli (kate-
china)”, zgłoszony przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników w PŁ, zdobył srebrny medal;

5 projektów uzyskało wsparcie przedwdrożeniowe, którego celem było podniesienie ich gotowo-
ści technologicznej oraz przygotowanie do wdrożenia do przemysłu.

Działalność uczelni w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji innowacyjnych technologii prowadzona 
jest przez Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości PŁ, które posiada certyfikat Systemu Zarządzania  
Jakością według normy ISO 9001:2015 (jako jedyna jednostka ogólnouczelniana w Polsce posiadająca 
ISO w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji innowacyjnych technologii) oraz status Akredytowane-
go Ośrodka Innowacji, przyznany przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Ochrona własności intelektualnych

W 2021 r. Politechnika Łódzka uzyskała w Urzędzie Patentowym RP 100 tytułów ochronnych. Sprawy 
w toku prowadzone przed Urzędem Patentowym RP obejmowały 168 podań o udzielenie patentów  
i 8 podań o udzielenie prawa ochronnego na wzory użytkowe.
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Prawa wyłączne utrzymane w mocy w Urzędzie Patentowym RP:

425 patentów na wynalazki,

2 prawa ochronne na wzory użytkowe,

27 praw ochronnych na znaki towarowe,

2 prawa z rejestracji topografii układów scalonych.

Zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP Tytuły ochronne uzyskane w Urzędzie  
Patentowym RP

Wynalazki

2020 - 69
2021 - 41

Patenty

2020 - 68

2021 - 98

Wzory 
użytkowe

2020 - 2

2021 - 3

Wzory 
użytkowe

2020 - 2

2021 - 0

Topografie ukła-
dów scalonych

2020 - 0

2021 - 2

Prawa z rejestracji 
topografii ukła-
dów scalonych

2020 - 0

2021 – 2

2
miejsce

44%

PŁ w Polsce 
w udzielonych 

patentach

więcej 
patentów  

uzyskanych 
w UP RP niż 
w roku 2020

Według raportu za 2020 r. opublikowanego przez Urząd Patentowy RP w lipcu 2021 r. 
Politechnika Łódzka zajęła 2. miejsce w rankingu według liczby udzielonych patentów 
zgłaszanych do ochrony przez krajowe i zagraniczne podmioty.

W zagranicznych urzędach patentowych w 2021 r. uczelnia uzyskała 5 patentów.
Prawa wyłączne utrzymane w mocy w zagranicznych urzędach patentowych:

3 patenty europejskie w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech,

2 patenty europejskie we Francji,

1 patent w Japonii,

2 patenty w USA.

Komercjalizacja

W 2021 r. zostały podpisane umowy licencyjne na korzystanie z technologii dotyczącej opracowania 
urządzenia do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas endoprotezoplastyki całkowitej stawu 
biodrowego, zastosowania barwników i pigmentów do poprawy odporności polimerów na działanie 
czynników powodujących starzenie oraz opracowania mieszanki polimerowej na bazie kauczuku etyle-
nowonorbornenowego z indykatorami starzenia.
 
Zawarto również umowę na korzystanie z technologii pt. „System ekspresyjny do wytwarzania hetero-
logicznego białka, plazmidowe wektory ekspresyjne, sposób otrzymywania szczepu psychrotolerancyj-
nych drożdży Debaryomyces macquariensis i sposób otrzymywania białka przez rekombinantowy szczep 
drożdży”.
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W 2021 r. zostały podpisane umowy przeniesienia praw z patentu pn. „Tekstura falista o polepszonych 
właściwościach użytkowych” oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu pt. „Train  
Connector”.

Przychody z tytułu 
komercjalizacji

2020

2021

275,3 tys. zł

368,6 tys. zł

34%
wzrost  

przychodów
 z komercjalizacji 
w stosunku do 

roku 2020 

Wynagrodzenia wypłacane twórcom stosowanych projektów wyniosły ponad 120 tys. zł.

W zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji inno-
wacyjnych technologii prowadzone były szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników.

Zaktualizowano regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami organizacyjnymi w Politechnice Łódzkiej oraz nowym schematem komercjalizacji uczelnianych 
technologii. 

Ponadto do politechnicznej spółki celowej TULVENTURE Sp. z o.o. w 2021 r. zostały przekazane dane 
ponad 38 najnowszych wynalazków, celem poszukiwania dla nich potencjalnych nabywców, licencjo-
biorców lub inwestorów.

W 2021 r. działało 8 firm typu spin-off założonych w celu komercjalizacji wyników badań naukowych PŁ.

Usługi badawcze na zlecenie 

W 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Rektora PŁ w sprawie zasad świadczenia usług podmiotom  
zewnętrznym przez Politechnikę Łódzką.

2020

2021

16 395,7 tys. zł
podmioty krajowe

12 998,2 tys. zł
podmioty zagraniczne 

3 397,5 tys. zł

16 512,4 tys. zł
podmioty krajowe

11 787,4 tys. zł
podmioty zagraniczne 

4 725,0 tys. zł
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Wartość sprzedaży pozostałych prac i usług badawczych wykonywanych na podstawie umów  
zawartych z podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami:

Doktorat Wdrożeniowy

W roku akademickim 2021/2022 w V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy, Ministerstwo Edukacji 
i Nauki przyznało Politechnice Łódzkiej finansowanie w łącznej wysokości 4 609,9 tys. zł dla 14 projek-
tów. W ramach edycji I-V programu Doktorat Wdrożeniowy PŁ uzyskała w sumie 17 185,0 tys. zł dofi-
nansowania.
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W 2021 r. odbyły się pierwsze obrony prac dyplomowych inżynierskich, które były efektem programu 
kształcenia prowadzonego we współpracy z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Dy-
plomy otrzymało 9 studentów programu studiów prowadzonych w formule dualnej.

Akredytowane Laboratoria Badawcze

W 2021 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.

 
Współpraca z partnerami zewnętrznymi nawiązana w 2021 r.

Przeciwdziałanie skutkom suszy

W marcu 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych, wśród 
których znalazła się Politechnika Łódzka, podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz pogłębionej 
analizy działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w kraju. 

Wdrożenie technologii chmurowych

Dzięki podpisanemu porozumieniu z firmą HackerU, uczelnia wraz 
z partnerem będzie oferować pierwszy w kraju program kształce-
nia z zakresu „Cloud Computing”.

Współpraca naukowa i badawczo-rozwojowa z DS Smith Polska
Najważniejsze cele podpisanej przez uczelnię umowy z DS Smith 
Polska sp. z o.o. to wymiana doświadczeń, rozszerzenie współ-
pracy w zakresie kształcenia oraz projektów naukowych i badaw-
czo-rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych 
rozwiązań z zakresu inżynierii materiałów, technologii produkcji 
papieru i recyklingu.

Prace dyplomowe i projektowe realizowane we współpracy z przemysłem

93
zrealizowane prace 
dyplomowe z przemysłem

77
zrealizowanych prac 
projektowych z przemysłem
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Mazowiecka Dolina Wodorowa

Politechnika Łódzka przystąpiła do Mazowieckiej Doliny Wodorowej, która jest jedną z pięciu dolin  
wodorowych, jakie są planowane w Polsce. Będzie się ona opierać na czterech filarach (budowie łań-
cucha wartości wodoru, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, kształceniu wyspecjalizowanych 
kadr, prowadzeniu działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych), które przyczynią się do efek-
tywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce. 

Polska Unia Metrologiczna

Politechnika Łódzka przystąpiła do Polskiej Unii Metrologicznej (PUM), która oficjalnie działalność  
rozpoczęła przy okazji odbywającego się Forum Integracji Polskiej Metrologii. Główne zadanie PUM  
będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu aparaturowego polskiej metrologii pod  
hasłem „Powszechny spis metrologiczny”. Pozwoli to na stworzenie bazy infrastruktury umożliwiającej 
szybką i skuteczną realizację prac badawczych w określonych instytucjach i laboratoriach. 

Projekt „Dobre Praktyki. Buduj z nami Łódź”

Uczelnia podpisała z Zarządem Inwestycji Miejskich list intencyjny o współpracy w ramach projektu 
„Dobre Praktyki. Buduj z nami Łódź” oraz o podejmowaniu inicjatyw zmierzających do umożliwienia  
studentom zdobycia wiedzy i umiejętności oczekiwanych przez rynek pracy.

Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina jest realizowany na mocy umowy partnerstwa pomiędzy CPPC (Centrum  
Projektów Polska Cyfrowa) oraz PŁ. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samo-
rządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Politechnika Łódzka będzie odpowiadać za formal-
no-merytoryczny nadzór nad wnioskami składanymi przez gminy za pośrednictwem specjalnie do tego 
celu utworzonej platformy. Łączne dofinansowanie projektu wynosi 719 603,7 tys. zł, z czego dla PŁ 
przypada 7 699,7 tys. zł, a pozostałe środki będą przekazane samorządom.

Wybrane projekty pozyskane w 2021 r. we współpracy z otoczeniem  
gospodarczym:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało PŁ dofinansowanie na projekty aplikacyjne prowadzone 
we współpracy z przedsiębiorcami:

„Opracowanie innowacyjnego procesu suszenia wysłodków 
wykorzystującego ciepło odpadowe i otrzymywanie funk-
cjonalnych komponentów paszowych w ramach cyrkularnej 
gospodarki cukrowni”
Liderem projektu jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 
Koordynator projektu w uczelni – dr hab. inż. Piotr Dziu-
gan, prof. uczelni. Kwota dofinansowania dla PŁ: 7 mln zł.
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Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne 
wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne blockchain/DLT”
Liderem projektu jest LTC Sp. z o.o.
Koordynator projektu w uczelni – dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. uczelni. Kwota dofinansowania dla 
PŁ: 521,6 tys. zł.

„Opracowanie nowego produktu – ortopedycznego miniaturowego ramienia pomiarowego do pomiarów 
śródoperacyjnych i przygotowanie jego produkcji”
Liderem projektu jest Robotic Medical Solutions Sp. z o.o.
Koordynator projektu w PŁ – prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski. Kwota dofinansowania dla PŁ: 
3,1 mln zł.

W programie Horyzont 2020 dofinansowanie uzyskał projekt FRONTSH1P.
Podejście FRONTrunner do systemowych rozwiązań cyrkularnych, holistycznych 
i integracyjnych dla nowego paradygmatu terytorialnej gospodarki cyrkularnej”
Konsorcjum obejmuje 34 instytucje z Polski oraz Włoch, Grecji, Portugalii, 
Hiszpanii, Holandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii. 
Koordynator projektu w uczelni – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik. Kwota 
dofinansowania dla PŁ: 2,3 mln zł.

W programie Horyzont Europa dofinansowanie uzyskał projekt FLEXIndustries. 
„Cyfrowy FLEXible Industries dla niezawodnych sieci energetycznych przy wysokiej penetracji zmiennych od-
nawialnych źródeł energii (VRES)”
Konsorcjum obejmuje 36 europejskich instytucji, wśród których jest Politechnika Łódzka i K-Flex Polska 
Sp. z o.o. Koordynator projektu w uczelni – dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz. Kwota dofinansowania dla 
PŁ: 2,5 mln zł.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
The European Consortium of Innovative Universities (ECIU)

Politechnika Łódzka dąży nieustannie do zwiększenia swojej widoczności na 
arenie międzynarodowej. W listopadzie 2021 r. PŁ jako jedyna uczelnia  
z Polski dołączyła do elitarnej sieci uczelni europejskich – ECIU – The European 
Consortium of Innovative Universities. Współpraca w ramach sieci dotyczy 
innowacyjnej edukacji, badań i wymiany wiedzy, a także innowacji w życiu 
społecznym.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
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Partnerzy strategiczni:

École nationale supérieure d’arts et métiers 
– ENSAM (Francja) 

École Supérieure de la Performance – INEMA 
(Francja)

Hochschule für Technik und Wirtschaft des 

Saarlandes – HTW Saar (Niemcy)

Instituto Superior de Engenharia do Porto  
– ISEP (Portugalia)

Max Planck Institute for Polymer Research 

(Niemcy)

Saxion University of Applied Sciences  
(Holandia)

Univeristy of Alcala (Hiszpania)

Université d’Artois (Francja)

Universitat Politècnica de València (Hiszpania)

Universidad de Vigo (Hiszpania)

University of Tartu (Estonia)

Technical University of Liberec (Czechy)

w ramach sieci ECIU:

Aalborg University (Dania) 

Dublin City University (Irlandia)

Hamburg University of Technology (Niemcy)

Institut National des Sciences Appliquees 
(Francja)

Kaunas University of Technology (Łotwa)

Linköping University (Szwecja)

Tampere University (Finlandia)

Tecnológico de Monterrey (Meksyk)

Universitat Autònoma de Barcelona 
(Hiszpania)

University of Aveiro (Portugalia)

University of Stavanger (Norwegia)

University of Trento (Włochy)

University of Twente (Holandia)

Welcome TULbox 2.0

W 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Welcome 
TULbox vol. 2”, finansowanego z programu Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej pod nazwą „Welcome to 
Poland”. Projekt ma na celu zwiększenie stopnia umiędzy-
narodowienia Politechniki Łódzkiej, w szczególności  
poprzez promocję PŁ jako atrakcyjnego miejsca studio-
wania, pracy i prowadzenia badań dla zagranicznych stu-
dentów, doktorantów i kadry, stworzenie obcokrajowcom 
przyjaznych warunków funkcjonowania oraz większej 
integracji w środowisku akademickim w PŁ. W projekcie 
przewidziano m.in. produkcję filmów promujących uczel-
nię czy wdrożenie kursu e-learningowego.

W ramach projektu Centrum Kształcenia Międzynarodowego zorganizowało 2 międzynarodowe pikniki 
integracyjne – Gryz Kultury w PŁ, który dał możliwość spotkania się ze studentami i pracownikami  
z innych regionów świata.
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Projekty edukacyjne

W ramach Akcji 2. programu Erasmus+ – Współpraca organizacji i instytucji Politechnika Łódzka realizo-
wała w 2021 r. 20 projektów edukacyjnych. Wśród nich jest 5 projektów typu Partnerstwo Strategiczne 
i Partnerstwo Współpracy koordynowanych bezpośrednio przez naszą uczelnię, których realizacja roz-
poczęła się w roku sprawozdawczym:

Projekt e-Close „A model for Interactive (A)Synchronous Learning in Online STEM Education” 

Politechnika Łódzka jest liderem konsorcjum w projekcie realizowanym wspólnie z uczelniami 
z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. W ramach projektu prowadzone są prace w kierunku wypra-
cowania rozwiązań wspierających wirtualną pracę dydaktyczną, łączących obszary takie jak 
np. gamifikacja i teoria inteligencji wielorakiej dr Howarda Gardnera (specjalisty w dziedzinie 
psychologii kognitywnej, uczenia się). Jednym z zadań projektu jest opracowanie wirtualnego 
systemu nadawania mikrokwalifikacji (microcredentials).
Projekt realizuje dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni – Dyrektor Centrum Współpracy Mię-
dzynarodowej.

Projekt VRXanny „Virtual reality for anxiety and mental stress reduction in university students” 

W projekcie zaplanowano zaprojektowanie wirtualnych chill spotów, które mają pomóc studen-
tom zmniejszyć stres. Powstanie też specjalna aplikacja VR (virtual reality), która posłuży jako 
trening relaksacyjny. Politechnika Łódzka realizuje projekt wspólnie z innymi naukowcami  
z Polski, a także z Hiszpanii i Estonii.
Projekt koordynuje dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki i Systemów  
Informatycznych.

Projekt Math3geovr „Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using 
virtual reality”

Partnerami PŁ są uczelnie z Portugali, Słowacji, Estonii oraz Uniwersytet Śląski. Konsorcjum 
opracuje nowoczesne narzędzia edukacyjne do nauczania geometrii trójwymiarowej z wykorzy-
staniem technologii VR.
Prace realizuje dr Jacek Stańdo z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki.

Projekt HEART „Help educators to teach through robotic tools”

Inicjatywa porusza zagadnienie wykorzystania narzędzi robotycznych w edukacji osób doro-
słych i jest realizowana wspólnie z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Holandii, Włoch i Bułgarii. 
Projekt obejmuje m.in. nauczycieli i wychowawców, którzy są odpowiedzialni za nauczanie  
i szkolenie dorosłych, a także specjalistów pracujących z dorosłymi uczniami z niepełnospraw-
nościami, poszukujących innowacyjnych narzędzi i technologii wspierających.
Projekt koordynuje dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni na Wydziale Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Projekt Ready Teddy Go!

Projekt komplementarny dla HEART, skierowany do uczniów w wieku 9-14 lat ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli i edukatorów. Efektem projektu, poza e-platformą 
z kursami szkoleniowymi, będzie aplikacja mobilna z avatarem tytułowego miśka Teady’ego 
wspierającego naukę dzieci. Projekt jest realizowany we współpracy z fundacjami i organizacja-
mi z Włoch, Cypru, Hiszpanii, Grecji, Litwy i Polski.
Projekt koordynuje dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni na Wydziale Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki.
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Politechnice Łódzkiej 
łącznie ponad 1 mln euro na realizację wskazanych 5 projektów. 

Wymiana studencka
Na studia i praktyki studenckie w 2021 r. wyjechało 369 studentów, tj. o 35 studentów więcej niż  
w roku 2020.
Natomiast liczba studentów cudzoziemców przyjeżdżających do PŁ zwiększyła się o 125 osób w porów-
naniu do roku 2020.

Nadal dominowały wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i stanowiły 76% wszystkich wyjazdów stu-
dentów w 2021 r.
Na konferencje, seminaria i warsztaty wyjechało 37 studentów Politechniki Łódzkiej. W ramach Między-
narodowego Programu Praktyk IAESTE dla studentów wyjechało 13 osób, natomiast przyjechało 7.

PRZYJAZDY 

2020 – 305

2021 – 430

PRZYJAZDY 

2020 – 265

2021 – 359

WYJAZDY

2020 – 334

2021 – 369         

WYJAZDY

2020 – 285

2021 – 281         

Wyjazdy i przyjazdy studentów na studia i praktyki studenckie

Wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+

Kontakty zagraniczne pracowników i doktorantów

W 2021 r. pracownicy Politechniki Łódzkiej zaplanowali 188 wyjazdów zagranicznych o różnym charak-
terze. Odbyło się 171 wyjazdów, a 17 wyjazdów nie zostało zrealizowanych z uwagi na pandemię  
COVID-19. Doktoranci odbyli 15 wyjazdów zagranicznych.

7%20%19%15%13%3%3%19%

Wyjazdy pracowników wg celów podróży

Wyjazd doktorantów wg celów podróży

Imprezy naukowe

Imprezy naukowe

Spotkania projektowe

Staże naukowe i badawcze krótkoterminowe

Staże naukowe i badawcze krótkoterminowe

Wyjazdy dydaktyczne

Wyjazdy dydaktyczne

Staże naukowe i badawcze długoterminowe

Staże naukowe i badawcze długoterminowe

Wyjazdy szkoleniowe

Wyjazdy szkoleniowe

Realizacja badań naukowych

Realizacja badań naukowych

Organizacyjne Inne

1%

12%12%12%8%20%36%
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8%2%2%7%5%11%10%9%45%

W 2021 r. Politechnika Łódzka odnotowała 124 przyjazdy gości zagranicznych, w tym 6 osób przyjecha-
ło w charakterze Visiting Professors.

Przyjazdy gości zagranicznych wg celów podróży

Imprezy naukowe

Spotkania projektowe

Staże naukowe i badawcze krótkoterminowe

Przyjazdy w celach dydaktycznych - Visiting Professors

Staże naukowe i badawcze długoterminowe

 Przyjazdy w celach dydaktycznych - pozostałe

Realizacja badań naukowych

Przyjazdy szkoleniowe Przyjazdy organizacyjne Inne

1%

Podwójne dyplomy

Nowo wynegocjowane umowy o podwójnym dyplomie z uczelniami z Francji:

Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Lyon 

Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Strasbourg

Podwójny dyplom mogą zdobyć studenci kierunków prowadzonych w IFE: Business and Technology, 
Gestion et Technologie, Mechanical Engineering/Master of Business Studies, Master of Operations 
Management, Master of Mechanical Engineering. 12 studentów rocznie będzie mogło zdobyć dyplom 
zarówno Politechniki Łódzkiej i dyplom uczelni francuskiej.

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM)

Politechnika Łódzka została wybrana jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej, z którą ta 
prestiżowa uczelnia zdecydowała się kontynuować tak szeroką współpracę. Każdego roku podwójny 
dyplom będzie mogło zdobyć po 15 studentów z ENSAM i studentów PŁ siedmiu kierunków realizowa-
nych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE): Mechanical Engineering, Business and 
Technology, Gestion et Technologie, Master of Operations Management, Master in Human-Computer 
Interaction, Master of Mechanical Engineering, Master of Business Studies.

W roku 2021 w ramach programu podwójnego dyplomu wyjechało 13 studentów, a przyjechało do PŁ 
25 studentów obcokrajowców. 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Pracownicy PŁ i Uczelnia jako instytucja akademicka są członkami 193 organizacji międzynarodowych,
w tym m.in.:

AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics,

AMC – Association for Computing Machinery,

AMS – American Mathematical Society,

APSIPA – Asian-Pacific Signal and Information Processing Association,

ASME – American Society of Mechanical Engineering,
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BPSA – International Building Performance Simulation Association,

BUP – Baltic University Programme International Board,

CIRP – The International Academy for Production Engineering,

CIB – Conseil International du Bâtiment,

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,

IMAPS – International Microelectronics and Packaging Society,

INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication,

ITMF – International Textile Manufacturers Federation,

TREX – Targeting Real Chemical Accuracy at the Exascale.

Seminaria, wykłady zagraniczne

W 2021 r. pracownicy PŁ wygłosili 41 wykładów zaproszonych (16 w 2020 r.), m.in. na takich uczelniach, 
jak: Duale Hochschule Baden–Württemberg (Niemcy), Tata Institute of Fundamental Research (Indie), 
Universite de Sorbonne (Francja), Politehnica University Timisoara (Rumunia), University of Aveiro (Por-
tugalia), Odessa National Maritime University (Ukraina), University of Agder (Norwegia), Southern Illino-
is University Edwardsville (USA), University of Bologna (Włochy).
Na uczelni zorganizowano 34 kursy i seminaria z udziałem zagranicznych specjalistów.

Wydarzenia

Oficjalna wizyta Ambasadora Luksemburga 

Z okazji obchodów 77. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto, oficjalną  
wizytę w Łodzi złożył Jego Ekscelencja Ambasador Wielkiego Księstwa Luk-
semburga, Paul Schmit. Ambasador Schmit odwiedził również Centrum Współ-
pracy Międzynarodowej, gdzie mieści się Konsulat Honorowy Wielkiego Księ-
stwa Luksemburga w Łodzi.

Civic Knowledge and Engagement Day – w październiku 2021 roku odbyła się 
pierwsza edycja wydarzenia skierowanego do nowo przyjętych studentów Cen-
trum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Nazwa wydarzenia związana jest  
z przedmiotem Civic Knowledge and Engagement, który w semestrach 2-4  
realizują studenci wszystkich kierunków IFE rozwijając kompetencje wykraczające 
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poza kierunkowe efekty kształcenia. Wydarzenie miało na celu promocję aktywności i wrażliwości spo-
łecznej wśród młodych ludzi, którzy mieli możliwość prezentacji swoich osiągnięć, wysłuchania prelekcji 
oraz spotkania się z kołami naukowymi PŁ.

W 2021 r. zrealizowano dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) weekendowe 
warsztaty „Soft Skills School for Engineers” podnoszące kompetencje studentów w zakresie umiejętno-
ści miękkich. Warsztaty prowadzone były przez absolwentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Absolwentów IFE Politechniki Łódzkiej – IFE ALUMNI ASSOCIATION.

Mobility Day 2021 

Z końcem marca 2021 roku zespół Centrum Współpracy Międzynarodowej zorganizował Mobility Day, 
podczas którego zarówno studenci, jak i pracownicy PŁ mogli zapoznać się z możliwościami, jakie dają 
programy mobilnościowe realizowane w uczelni, tj. Program Erasmus+ oraz Program Edukacja.
 
EDUinspiracje 2021

Konkurs Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji promuje rezultaty przedsięwzięć edukacyjnych, dobrych 
praktyk, pokazując jak ważne w życiu jest proces uczenia się oraz dzielenia doświadczeniami i wiedzą.
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przyznała Politechnice 
Łódzkiej nagrodę EDUinspiracje w kategorii „Cyfryzacja” za międzynarodowy projekt Virtual Mechatro-
nic Laboratory, koordynowany przez uczelnię (dr inż. Dorota Kamińska). W powstanie laboratorium  
zaangażowani byli naukowcy z Polski, Macedonii, Estonii i Włoch we współpracy z firmą Siemens  
Polska. Ma ono ułatwiać studentom dostęp do nowoczesnego sprzętu i urządzeń mechatronicznych 
używanych na rynku. Scenariusze ćwiczeń laboratoryjnych opracowali mechatronicy, a informatycy 
przenieśli je do wirtualnej rzeczywistości. Powstały modele 3D wybranych urządzeń oraz symulacje  
zjawisk i procesów.

Francuska Akademia Młodego Inżyniera (FAMI)

W październiku 2021 roku ruszyła V edycja popularnego 
wśród uczniów projektu Francuska Akademia Młodego 
Inżyniera (FAMI). W trakcie roku akademickiego uczestni-
cy FAMI pogłębiają swoją znajomość języka francuskiego, 
uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez lektora 
narodowości francuskiej, współpracują z kołami nauko-
wymi PŁ oraz realizują własny projekt w ramach zajęć 
Design Thinking. Projekt ten stanowi element promocji 
studiów w języku francuskim oraz daje możliwość uzyska-
nia podwójnego dyplomu na jednej z partnerskich uczelni 
francuskich. Co roku kolejni uczestnicy projektu FAMI 
otrzymują indeks IFE.
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zysk netto
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 nakłady na inwestycje

106,4 mln zł  
subwencja na utrzymanie 
potencjału badawczego     
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ORGANIZACJAORGANIZACJA
Rada Politechniki Łódzkiej (kadencja od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.)
Przewodniczący: dr inż. Mirosław Sopek – wiceprezes Zarządu MakoLab SA ds. Technologii
Członkowie:

dr inż. Tomasz Krysiński – wiceprezes ds. rozwoju i innowacji Airbus Helicopters,

mgr inż. Dariusz Szewczyk,

prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf,

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz,

dr hab. inż. Jacek Sawicki, profesor uczelni,

inż. Julia Chojnacka – przewodnicząca Samorządu Studenckiego PŁ.

Rady do spraw Stopni Naukowych (kadencja od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.):
Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska,

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, technologia 
żywności i żywienia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek,

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Beata Gutarowska.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka 
techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz,

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach matematyka, nauki fizyczne

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Balcerzak,

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach inżynieria lądowa i transport, architektura 
i urbanistyka

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin,

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Marek Pabich.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Otto,

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Filip Chybalski.
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Działalność 

10 posiedzeń Senatu PŁ 59 uchwał Senatu PŁ 84 zarządzenia JM Rektora PŁ

Ustalono Regulamin Działalności Socjalnej w Politechnice Łódzkiej;

Ustalono Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej;

Ustalono Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Łódzkiej;

Ustalono ogólne zasady dotyczące procesu wprowadzania i przetwarzania danych w systemie POL-on 
w Politechnice Łódzkiej oraz zasady raportowania danych w Portalu Sprawozdawczym GUS;

Zmieniono regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej;

Zmieniono regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 
na dofinansowanie zadań projakościowych w Politechnice Łódzkiej;

Zmieniono Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką;

Zmieniono Regulamin wynagradzania w Politechnice Łódzkiej;

Wprowadzono zasady świadczenia usług podmiotom zewnętrznym przez Politechnikę Łódzką;

Wprowadzono Zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 
w Politechnice Łódzkiej;

Określono kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników oraz trybu i podmiotu 
dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Łódzkiej;

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej  
Politechniki Łódzkiej;

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Poli-
techniki Łódzkiej w roku akademickim 2021/2022;

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej  
Politechniki Łódzkiej;

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz 
zasad ich komercjalizacji w Politechnice Łódzkiej.

HR Excellence in Research

Politechnika Łódzka przygotowuje się do odnowienia uprawnień związanych z wyróżnieniem HR Excel-
lence in Research. W tym celu w 2021 r. zostały na nowo powołane dwa zespoły: Komitet Sterujący, 
któremu przewodniczy Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht i Komitet Monitorujący pod 
przewodnictwem Prorektora ds. rozwoju, prof. dr hab. inż. Pawła Strumiłło, które kontynuują monitoro-
wanie procesu HRS4R w PŁ. Zespoły te wdrażają zasady zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz 
Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 
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Opracowana została nowa Strategia HR dla Naukowców na lata 2022-2024 wraz z Planem Działań na te 
lata. Zaktualizowano OTM-R checklist oraz wprowadzono „POLITYKĘ OTM-R – OTWARTY PRZEJRZY-
STY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”, która precyzuje sposób i tryb przeprowadzania kon-
kursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Politechnice Łódzkiej. Opracowano Internal Review 
tzw. przegląd wewnętrzny działalności Politechniki Łódzkiej w latach 2018-2021, który został przesłany 
Komisji Europejskiej w celu uruchomienia procesu odnowienia wyróżnienia HR Excellence in Research.

W strukturze organizacyjnej uczelni wprowadzono następujące zmiany:

przekształcono Sekretariat Rektora w Kancelarię 
Rektora; 

przeniesiono Biuro Projektu Alchemium  
z administracji kanclerskiej z pionu Zastępcy 
Kanclerza ds. Technicznych do administracji 
rektorskiej do pionu Rektora.

przekształcono Muzeum Po-
litechniki Łódzkiej w Muzeum 
Politechniki Łódzkiej w Łodzi 

przekształcono Katedrę Fizyki 
Budowli i Materiałów Budow-
lanych w Katedrę Fizyki Mate-
riałów Budowlanych i Budow-
nictwa Zrównoważonego 

utworzono dwie komórki 
organizacyjne administracji 
wydziałowej: Biuro Finanso-
wo-Księgowe i Sekcję Admini-
stracyjno-Techniczną 

utworzono Centrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości;

Sekcję Transferu Technologii włączono w struk-
turę Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości;

przekształcono Sekcję Ochrony Własności Inte-
lektualnej w Sekcję Rzeczników Patentowych  
i włączono w strukturę Centrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości;

przekształcono Centrum Przedsiębiorczości Aka-
demickiej w Sekcję Przedsiębiorczości Akademic-
kiej i włączono w strukturę Centrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

W naszej uczelni nieustannie doskonalimy proces zarządzania. 
W 2021 r. Politechnika Łódzka podpisała ze Skarbem Państwa – Podlaskim 
Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku oraz Szkołą Główną Handlową  
w Warszawie umowę na nieodpłatne korzystanie z systemu EZD PUW.
Testowa wersja systemu została przygotowana i uruchomiona przez powołany Zespół ds. wdrożenia EZD 
w PŁ. Docelowo korespondencję papierową zastąpi komunikacja elektroniczna. 

Eliminacja papieru usprawni wymianę korespondencji i zarządzanie procesami. Obniży koszty funkcjono-
wania uczelni, a przede wszystkim będzie chronić lasy. Szczególną nadzieję w sprawnym wprowadzeniu 
systemu EZD PUW wiąże się z zaangażowaniem koordynatorów tego systemu w jednostkach uczelni. 
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Od jesieni stanowią oni pierwszą linię wsparcia przy organizacji i prowadzeniu szkoleń. System EZD PUW 
wymaga od nas cierpliwości, przygotowania i zaangażowania, które w późniejszym czasie przyniosą wiele 
korzyści. W perspektywie usprawni on komunikację między jednostkami Politechniki Łódzkiej,  
a także obieg dokumentów i realizację prowadzonych działań. Podstawą działania systemu EZD PUW 
jest praktyczne stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych (Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum PŁ, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt).

DZIAŁANIA MARKETINGOWE
Na początku roku 2021 rozpoczęto przygotowania do Dnia Otwar-
tego PŁ, który ze względu na wyjątkową sytuację epidemiczną  
i w trosce o bezpieczeństwo uczestników odbył się wirtualnie  
w kwietniu. Pracownicy i studenci uczelni odpowiadali na nurtują-
ce kandydatów pytania, przedstawiali kierunki studiów i omawiali 
zasady przyjęć. W trakcie webinariów maturzyści mogli wziąć udział  
w wirtualnych zajęciach z matematyki, fizyki oraz chemii. Ponadto  
w trakcie wirtualnego dnia otwartego rozstrzygnięto specjalnie 
przygotowany dla maturzystów konkurs „Matematyka w mistrzow-
skim stylu”. W samym dniu otwartym uczestniczyło około  
400 maturzystów, a zapis transmisji na kanale YouTube obejrzało  
1 597 osób. 

W ramach promocji rekrutacji na studia drugiego stopnia przygoto-
wano i przeprowadzono kampanię reklamową „II stopień wtajem-
niczenia” obejmującąm.in. spotkania live na Facebook’ u, w trakcie 
których prezentowano nowości w ofercie edukacyjnej, zasady 
rekrutacji oraz perspektywy zawodowe. W ramach kampanii pro-
mocyjnej oferty studiów pierwszego stopnia przygotowano akcję 
„Kierunkowy zawrót głowy”. 

Internetowe drzwi otwarte TUL Open Day vol.2 skierowane były do przyszłych zagranicznych studentów 
PŁ. Organizatorzy skupili się na prezentacji kierunków studiów, pogrupowanych według dziedzin. Zapre-
zentowane zostały również możliwości rozwijania pasji w organizacjach studenckich, zasady rekrutacji  
i warunki studiowania (akademiki, stypendia) oraz osiągnięcia kół naukowych. Co więcej, kandydaci mieli 
możliwość rozmowy na czacie ze studentami PŁ w specjalnie przygotowanych pokojach kierunkowych.

Pracownicy Uczelni wzięli udział w ponad 20 targach edukacyjnych na całym świecie, w tym w formule 
online. W 2021 sekcja Promocji i Informacji Międzynarodowej w CWM wydała m. in. następujące mate-
riały promocyjno-informacyjne:

Przewodnik dla studentów zagranicznych – wersja polska,

Przewodnik dla studentów zagranicznych – wersja angielska,
Anglojęzyczny przewodnik dla gości zagranicznych.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE
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Do innych prowadzonych działań promocyjnych ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia 
należą, m.in.: kontynuacja cyklu „PŁ - dobrze wybrałem”, w którym młodzi absolwenci PŁ opowiadali  
o swojej karierze, prezentując możliwości jakie daje ukończenie PŁ w zdobyciu atrakcyjnego zatrudnienia 
(19 wywiadów w j. polskim i angielskim), cykl „Rekomendacje PŁ”, w ramach którego studenci opowiadali 
o swoich kierunkach studiów i perspektywach zawodowych (ukazało się 16 rekomendacji), akcja „Dziew-
czyny na Politechniki”, której efektem jest sukcesywny wzrost liczby kobiet wśród studentów PŁ. 

W styczniu 2021 r. miał premierę nowy cykl spotkań live #EKOlogicznie z PŁ. Co dwa tygodnie naukowcy 
z PŁ dzielili się swoją wiedzą na tematy związane z ekologią, radzili, jak być świadomym konsumentem, 
podpowiadali, jakie decyzje warto podejmować, troszcząc się o środowisko. Łącznie ukazało się 10 odcin-
ków, które na kanale YouTube obejrzało 1 710 osób, na Facebooku – 59,2 tys. odbiorców. 

Aby usprawnić komunikację i podkreślić działania władz rektorskich, kontynuowano cykl pn. „Wokół 
uczelni”. Łącznie ukazało się 8 filmów – z udziałem JM Rektora, Prorektorów, a także przewodniczącego 
Rady Uczelni. Filmy ukazują się w odstępach 2 miesięcy i stanowią podsumowanie oraz komentarz do 
najważniejszych wydarzeń mających miejsce w PŁ. 

Strony internetowe i social media 

Rok 2021 przyniósł dalszy rozwój strony internetowej www.cwm.p.lodz.pl – zaobserwowano wzrost 
ruchu na stronie (47893 nowych odwiedzających oraz 8761 powracających czytelników na przestrzeni 
roku). Strona uzyskała ponad 220 tysięcy odsłon. Najczęściej odwiedzanymi zakładkami były te dotyczą-
ce mobilności, zarówno studentów, jak i pracowników. Rozpoczęto również prace nad nowym wyglądem 
zakładki aktualności.
Na bieżąco prowadzono i aktualizowano również stronę Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
www.ife.p.lodz.pl.

W 2021 roku kontynuowano bieżącą redakcję oficjalnych stron-wizytówek Lodz University of  
Technology w sieci, tj.:

NAWA,

STUDY IN LODZ,

STUDY IN POLAND.
Kontynuowano także współpracę z portalem www.otouczelnie.pl w zakresie promocji oferty  
kształcenia IFE.
Z sukcesem prowadzono dwa fanpage na Facebooku:

Fanpage IFE (143 639 zasięg strony, 5 470 odwiedzin strony),

Fanpage Lodz University of Technology (zasięg strony 2 777 091, 11 159 odwiedzin strony).

Zakończono pracę nad nową stroną internetową PŁ – zmieniono szatę graficzną oraz opracowano nową 
architekturę treści. Nowy serwis uruchomiony został w marcu. To, co go wyróżnia to bardzo rozbudowa-
na wersja językowa angielska, która niemal w całości odpowiada polskiej. Nowa witryna spełnia wymogi 
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dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. umożliwia połączenie  
z tłumaczem języka migowego, zawiera materiały filmowe z audiodeskrypcją oraz napisami (161 filmów). 
Wszystkim zdjęciom na stronie przypisano teksty alternatywne.

Rozwijano i prowadzono:

14 artykułów
55 415  odsłon

12 odcinków
w serwisie Spotify 
oraz Soundcloud 

6 wywiadów liczba subskrybentów 
wzrosła o 1 417 osób  
i obecnie wynosi 3 526

183 posty
liczba obserwujących 
wzrosła o 4 194 osób  
i na dzień 31.12.2021 
wynosiła 46 926

liczba opublikowanych
treści – 218
liczba obserwujących 
wzrosła o 262 osoby  
i wyniosła 3 478

liczba postów – 142
liczba obserwujących 
wzrosła o 532 użytkowni-
kow i wynosi 4 858

125 premier filmowych
769 103 wyświetlenia
liczba subkrypcji 1,44 tys.

470 nowych postów

Liczba obserwujących fanpage PŁ w serwisie Facebook wzrosła przez rok o 1 835 fanów  
(22 824 obserwujących)

fanpage - „Rekrutacja PŁ”, którego łączny zasięg wyniósł 189,2 tys. odbiorców

PŁ w mediach

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

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

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

LinkedIn 
- 34 informacje własne

73



ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

Instytut Monitorowania Mediów
- 2021 r. - 16 844 informacji me-
dialnych, w których pojawiła się 
nazwa Politechnika Łódzka

telewizja – 549 
informacji medialnych

prasa i pisma branżowe 
– 1 538 materiałów

portale internetowe 
(z wyłączeniem mediów społecz-
nościowych) – 13 485

radio
 – 1 272 informacje 

4 numery, 228 stron, 

www.zycieuczelni.p.lodz.pl. 
– 219 artykułów, 82 141 odsłon, 
39 590 odwiedzających  
użytkowników

Ekwiwalent reklamowy wyrażony w zł, w 2021 r. został oszacowany przez 
Instytut Monitorowania Mediów na kwotę 77 347 657 zł.

FINANSE
Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym występowała stabilna sytuacja finansowa i płatnicza uczelni,  
a skutkiem racjonalnej gospodarki było osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Przychody ogółem 
w 2021 r. wyniosły 511 372,31 tys. zł, natomiast wysokość kosztów własnych to 502 615,40 tys. zł. 
Wynik finansowy brutto wyniósł 8 756,91 tys. zł, został następnie zmniejszony o podatek dochodowy 
od osób prawnych o 51,08 tys. zł. 

Osiągnięty wynik netto (+ 8 705,83 tys. zł) powiększony o amortyzację w wysokości 6 475,71 tys. zł 
pozwala na zwiększenie funduszu zasadniczego w kwocie 15 181,54 tys. zł, co ma duże znaczenie dla 
rozwoju uczelni. PŁ może inwestować w rozwój ze środków subwencji z MEiN, funduszy strukturalnych 
UE oraz innych funduszy europejskich. 

Dzięki temu PŁ jest wiarygodnym ekonomicznie partnerem i posiada możliwość finansowania udziału 
własnego w projektach, co jest niezbędnym warunkiem przyznania środków z UE.

FINANSE
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Porównawczy rachunek wyników w latach 2020 - 2021 (tys. zł)

        2020     2021 

Wynik na sprzedaży -7 371,43 -8 795,61

z tego:

 - na działalności dydaktycznej -9 524,82 -11 066,76

 - na działalności badawczej 2 171,70 2 555,99

-  na wyodrębnionej działalności gospod. -108,46 -366,55

 - na sprzedaży towarów i materiałów 90,15 81,71

Wynik na pozostałych operacjach 11 700,37 18 160,32

  w tym:

 równowartość amortyzacji 11 379,86 11 538,29

Wynik na działalności operacyjnej 4 328,94 9 364,71

Wynik na operacjach finansowych -124,8 -607,80

Zysk/Strata brutto 4 204,14 8 756,91

Podatek dochodowy od osób prawnych 87,01 51,08

Zysk/Strata netto 4 117,13 8 705,83

Przychody z działalności podstawowej w latach 2020-2021 (tys. zł)

           2020            2021 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 453 798,56 487 261,10

z tego:   

Przychody z działalności dydaktycznej 275 240,18 287 771,09

 w tym:   

subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego  222 107,82 232 831,87

dotacje z budżetu państwa, w tym dotacja projakościowa  2 212,71 2 503,96

opłaty za usługi edukacyjne 15 796,78 14 079,49

pozostałe 34 249,92 38 355,77

Przychody projektów strukturalnych 34 249,92 41 366,19

Przychody z działalności badawczej 140 061,73 153 967,56

w tym:   

subwencja na utrzymanie potencjału badawczego 95 931,18 106 378,68

 w tym:

 subwencja IDUB 7 083,90 5 781,60

dotacje z budżetu państwa na działalność badawczą 4 089,73 3 440,00

projekty badawcze krajowe 21 279,21 24 308,36

projekty badawcze – współpraca z zagranicą 1 778,96 2 138,49

pozostałe 16 982,65 17 702,03

Przychody działalności wyodrębnionej 4 246,73 4 156,26
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60,7%
59,0%

7,5% 8,5%

30,9% 31,6%

0,9% 0,9%

2020

2020

2021

2021

Przychody z działalności 
dydaktycznej

Przychody z działalności 
badawczej

Przychody projektów
strukturalnych

Przychody działalności 
wyodrębnionej

Struktura przychodów z działalności podstawowej

Struktura przychodów z działalności badawczej

dotacje z budżetu 
państwa na działal-

ność badawczą 2,2%

dotacje z budżetu 
państwa na działal-

ność badawczą 2,9%

subwencja na utrzyma-
nie potencjału badaw-

czego 68,5%

subwencja na utrzyma-
nie potencjału badaw-

czego 69,1%

projekty badawcze 
krajowe 15,2%

projekty badawcze 
krajowe 15,8%

projekty badawcze 
- współpraca z zagranicą 1,3%

projekty badawcze 
- współpraca z zagranicą 1,4%pozostałe 12,1% pozostałe 11,5%

Subwencja w latach 2020-2021 (tys. zł)

2020 2021

Subwencja MEiN 327 439,00 353 733,00

w tym:

subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego 222 107,82 232 831,87

subwencja na utrzymanie potencjału badawczego 95 931,18 106 378,68

subwencja przeznaczona na sfinansowanie majątku trwałego 9 400,00 14 522,45

Subwencja dydaktyczna na 1 studenta 19,44 20,18
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Ogólna kwota subwencji MEiN obejmuje również przekazane środki adresowane na konkretne działania, 
w tym:

5 781,60 tys. zł. – na zwiększenie subwencji dla uczelni z tytułu przystąpienia do programu „Inicjaty-
wa doskonałości – uczelnia badawcza”,

55,0 tys. zł zwiększenie na sfinansowanie przyjęcia obywateli z Białorusi, 

781,20 tys. zł – zwiększenie na zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stu-
diów stacjonarnych, 

4 230,40 tys. zł – zwiększenia na finansowanie szkoły doktorskiej, 

5 000,00 tys. zł. – zwiększenie na kontynuację działań przygotowawczych do organizacji EUSA 2022,

500,00 tys. zł. – na realizację zadań w ramach sieci ECIU, 10 000,00 tys. zł. – jednorazowe zwiększe-
nie z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Dodatkowo, Politechnika Łódzka otrzymała zwiększenie subwencji w wysokości 12 572,00 tys. zł  
– z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w kolejnych latach.

Zgodnie z przyjętymi przez 
Senat zasadami podziału 
subwencji na utrzymanie  
i rozwój potencjału dydak-
tycznego oraz potencjału 
badawczego w roku 2021 
wydzielono:

środki pozostające w rezerwie Rektora w wysokości 29 344,25 tys. zł, na które 
składają się: 

rezerwa zgodnie z uchwałą Senatu w wysokości 13 344,25 tys. zł,

zarezerwowane środki na realizację projektów w ramach budżetu zadanio-
wego w wysokości 2 200,00 tys. zł,

sfinansowanie kosztów związanych z odpisem na ZFŚS dla emerytów oraz 
spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000,00 tys. zł,

zapewnienie realizacji ważnych celów strategicznych uczelni w wysokości  
6 000,00 tys. zł,

dofinansowanie składki pracodawcy do PPK w wysokości 1 800,00 tys. zł,

dofinansowanie wypłat stypendiów w ISD PŁ w wysokości 4 000,00 tys. zł;

środki dla jednostek organizacyjnych z grupy scentralizowanych w wysokości  
72 485,14 tys. zł podzielono wg zasad uchwalonych przez Senat;

środki dla jednostek organizacyjnych z grupy zdecentralizowanych w wysoko-
ści 225 555,41 tys. zł podzielono wg zasad uchwalonych przez Senat oraz wg 
obowiązującego algorytmu MEiN. W ramach środków z subwencji dla jednostek 
zdecentralizowanych wykorzystano 463,34 tys. zł na zakup i budowę środków 
trwałych.

Środki z rezerwy Rektora zostały wykorzystane na finansowanie kosztów promocji, organizacji studenc-
kich, samorządu studentów i doktorantów, zadań wyodrębnionych w generalnym podziale subwencji 
oraz na dofinansowanie zadań bieżących i remontów na wnioski jednostek organizacyjnych w łącznej 
wysokości 11 189,17 tys. zł. Środki rezerwy na realizację zadań w ramach budżetu zadaniowego zostały 
rozdysponowane dla jednostek wg kosztów poniesionych na realizację zadań ujętych w planie w wyso-
kości 3 428,60 tys. zł. Pozostałe środki rezerwy Rektora w wysokości 14 726,48 tys. zł pozostały  
w wyniku finansowym. 
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Środki subwencji IDUB w głównej mierze zostały wykorzystane na sfinansowanie nagród wspierających 
doskonałość naukową pracowników, doktorantów i studentów. Zabezpieczono w rezerwie środki  
w wysokości 754,15 tys. zł na sfinansowanie kosztów w I kwartale 2022 r. W rezerwie na I kwartał 
2022 r. zabezpieczono również środki subwencji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach sieci 
ECIU w wysokości 500,00 tys. zł. 

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia uczelni w latach 2020-2021 (tys. zł)

2020 2021

Wynagrodzenie ogółem 252 372,02 269 284,40

w tym:

ze stosunku pracy 232 384,97 248 847,28

w tym:

osobowe 216 398,16 231 518,90

dodatkowe wynagrodzenia roczne („trzynastki”) 15 986,81 17 328,38

umowy zlecenia i umowy o dzieło 19 987,05 20 437,12

Fundusze strukturalne

W roku 2021 Politechnika Łódzka realizowała 105 projektów z funduszy strukturalnych w następują-
cych programach operacyjnych:

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego        

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

47 projektów

38 projektów 

8 projektów

8 projektów

4 projekty

W ramach funduszy struktural-
nych w latach 2014-2021 PŁ 
uzyskała dofinansowanie  
na łączną kwotę 351 408, 04 
tys. zł, w tym w 2021 r.  
– 70 473,76 tys. zł.

Struktura pozyskanych środków w ramach 
Funduszy Strukturalnych w latach 2014-2021

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 

Rozwój 34,1%

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 37,0%

Regionalny Program 
Operacyjny Wojewódz-
twa Łódzkiego 13,5%

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 14,4%

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 1,0%
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Działalność inwestycyjna i remontowa

W 2021 r. nakłady na inwestycje wyniosły 57 093,25 tys. zł, w tym na inwestycje rozpoczęte w roku
sprawozdawczym 12 573,80 tys. zł.

Inwestycje (tys. zł)
2020 2021 

Nakłady 59 700,08 57 093,25

wg źródeł finansowania: 

MNiSW 28 076,91 5 759,32

Fundusze strukturalne 7 949,60 14 135,82

Środki własne 8 109,72 22 631,77

Środki z subwencji 7 869,21 10 167,24 

Inne 7 694,64 4 399,10

W 2021 r. zakończony został I etap inwestycji nowoczesnego gmachu 
Wydziału Chemicznego „ALCHEMIUM – MAGIA CHEMII JUTRA”.  
W pierwszym etapie inwestycji oddano budynek konferencyjno-dydak-
tyczny. Znajduje się w nim reprezentacyjna aula im. prof. Tadeusza Paryj-
czaka, która może pomieścić 500 osób. Powierzchnia całkowita oddanego 
do użytku gmachu to niemal 11 tys. metrów kwadratowych. Koszt inwe-
stycji w ramach etapu I wyniósł 64,8 mln zł. Politechnika Łódzka otrzy-
mała 47,5 mln zł dotacji z MEiN. Uroczyste otwarcie budynku z udziałem 
znamienitych gości ze świata nauki i biznesu oraz parlamentarzystów  
i przedstawicieli władz samorządowych odbyło się we wrześniu 2021 r.

Pozostałe inwestycje w 2021 r. obejmowały m.in.:

przystosowanie budynku A14 na potrzeby przedszkola – kompleksowa przebudowa pozwoli na przy-
jęcie ponad 100 dzieci, które będą miały do dyspozycji przestronne sale, dwa place zabaw i najnowo-
cześniejsze zabawki i sprzęt edukacyjny. Inwestycja ta jest wynikiem zapotrzebowania, jakie wyrazili 
w ankiecie pracownicy, doktoranci i studenci PŁ,

budowę budynku pasywnego o powierzchni 1616 metrów kwadratowych na potrzeby administracji  
i studentów w PŁ wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne,

przebudowę II Domu Studenta na Osiedlu Akademickim - jednoosobowe pokoje z węzłami sanitar-
nymi, montaż windy w celu dostosowania budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mon-
taż nowego węzła cieplnego, wentylacja oddymiająca, montażu drzwi o odporności ogniowej EI30,

głęboką termomodernizację budynku B17 Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji,

instalację stacji ładowania samochodów elek-
trycznych na parkingu przed Zatoką Sportu  
– kampus B,

rozbudowę systemu wjazdowego na terenie  
PŁ – etap II Kampus C.
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IT

2020

7 818,9 tys. zł

2021

14 493,8 tys. zł

Koszty remontów

W 2021 r. przeprowadzono szereg remontów w PŁ m.in.:

remont Ośrodka Wypoczynkowego w Jastrzębiej Górze,

remont stolarki okiennej w budynku Rektoratu B3 - kolejny etap robót pozwoli na zachowanie 
pierwotnej tkanki architektonicznej budynku znajdującego się w rejestrze zabytków,

wymiana głównych rozdzielni elektrycznych A22, B17/B18 (Wydział Mechaniczny, Centrum  
Papiernictwa i Poligrafii PŁ, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,  
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji),

remont dachu w budynku A6 i B10 (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska),

remont dachu budynku B24 (Centrum Języków).

IT

UCZELNIANE CENTRUM
INFORMATYCZNE PŁ

optymalizacja funkcjonowania stabilnych i bezpiecznych usług pracy zdalnej wraz  
z rozwojem niezbędnych funkcjonalności

rozwijanie wdrożonych w latach poprzednich usług chmurowych pakietu 
Microsoft365 wraz z włączeniem nowych usług

rozbudowa usług miejskiej sieci komputerowej LODMAN oraz infra-
struktury uczelnianej sieci komputerowej

przygotowanie do wdrożenia nowych usług (nowy system kadrowo płacowy, 
system obiegu dokumentu EZD PUW, system ankietowania SPHINX)

wspieranie, modernizacja i utrzymanie ogólnouczelnianych systemów informatycz-
nych wspierających zarządzanie (ZSID, DODARP, WIKAMP, EKSTAZJUSZ, NTN, itp.)

mechanizmy pracy zdalnej
utrzymywano wysoką sprawność usług pracy zdalnej oraz nauczania zdalnego oraz 
wsparcia dla tych usług. Prace w tym zakresie pozwoliły na dostarczenie całej społeczno-
ści akademickiej PŁ nowoczesnych mechanizmów komunikacji, nauczania zdalnego oraz 
pracy grupowej,

kontynuowano wdrożenia pakietu Microsoft365, poprzez wdrażanie nowych funkcjonal-
ności, pozwoliło na lepsze zintegrowanie współpracujących ze sobą systemów: zarządza-
nia dydaktyką (ZSID), zdalnego nauczania (platformy WIKAMP oraz TEAMS) oraz elektro-
nicznego obiegu dokumentu (EZD PUW);

Zrealizowane 
zadania
w ramach 
działań 
UCI PŁ
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bezpieczeństwo i niezawodność
realizowano dalszą 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 umożliwienia 
elastycznego kreowania sieci wirtualnych na potrzeby różnych klas usług, w tym usługi 
telefonii IP, usługi strumieniowania danych (transmisja uroczystości i wydarzeń na terenie 
uczelni) czy usług chmur obliczeniowych i danych. W ramach przeprowadzonych prac 
doprowadzono do optymalizacji wykorzystania 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, PRACE-
-LAB, budowa systemu mikroserwisów dla nowoczesnego uwierzytelniania z wykorzysta-
niem mechanizmów SMS czy nowy Terminal Nauczyciela,

w strukturze świadczenia usługi LDAP kontynuowano prace nad gruntowna przebudową 
systemu w technologii JAVA. Zaplanowane prace zostały ostatecznie zakończone  
i system obecnie funkcjonuje w całkowicie nowej technologii,

w celu odciążenia kluczowych serwerów usług priorytetowych kontynuowano przenosze-
nie wytypowanych usług o mniejszej ważności do serwerowni w budynku CTI. W związku 
ze znacznym rozwojem usług podjęto prace projektowe nad wyposażeniem tej serwe-
rowni w zasilanie awaryjne długotrwałe (generator zewnętrzny) i docelowe przekształce-
nie serwerowni CTI w zapasową serwerownię usług priorytetowych;

przechowywanie danych
usługi przechowywania danych zostały zoptymalizowane dla chmury Microsoft,

utworzono nową usługę STRYCH, dla zapewnienia przechowywania lokalnego ważnych 
plików lokalnych przez jednostki kluczowe dla funkcjonowania uczelni,

z powodu intensywnego rozwoju usługi rozsyłania korespondencji grupowej, wzmocnio-
no sprzętowo nowe serwery w domenie info.p.lodz.pl zapewniające sprawne funkcjo-
nowanie mechanizmów Komunikaty PŁ, Komunikaty Rektora oraz obsługę kilku tysięcy 

forów dyskusyjnych funkcjonujących w przedmiotach na platformie WIKAMP;

systemy informatyczne
Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki został dostosowany do nowych wymagań 
ustawowych, nowych ustaleń komisji SID oraz zmian w systemie raportowania danych 
POLON. Kontynuowano prace nad przebudową tego systemu w kierunku pełnej inte-
gracji usług oraz stworzeniem nowego, wieloplatformowego Zintegrowanego Terminala 
Nauczyciela wykorzystującego uwierzytelnianie typu „second factor” w technologii SMS. 
System ZTN został uruchomiony w pierwszej wersji w grudniu 2020. W grudniu 2021 
roku wdrożono drugą, zmodernizowaną wersję tego systemu. Zbudowano także całkowi-
cie nową funkcjonalność, interfejs zapewniający pełną transmisję ocen pomiędzy syste-
mami ZSID oraz WIKAMP;

Zrealizowane 
zadania
w ramach 
działań 
UCI PŁ
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wsparcie techniczne
rozbudowano zespół BOK (biuro obsługi klienta), zajmujący się obsługą wszelkich zgło-
szeń dotyczących usług centralnych IT,

rozbudowano o nowe funkcjonalności oraz zmodernizowano centralny system przyjmo-
wania zgłoszeń HelpDesk, doskonalony przez Centrum E-Learningu od kilku lat;

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 prowadze-
nie prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych przez jednostki sfery B+R i gospodarki. 
Usługi będą organizowane w ramach 4 rozproszonych laboratoriów badawczych wyposa-
żonych w klastry serwerów HPC oraz systemy przechowywania, archiwizowania  
i zarządzania danymi, w szczególności  wynikami prowadzonych obliczeń, symulacji  
i eksperymentów,

w marcu 2021 został także uruchomiony Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma 
Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, który zakłada budowę 
nowych, unikatowych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci 
światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje 
się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy 
dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowa-
dzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Zrealizowane 
zadania
w ramach 
działań 
UCI PŁ

Uczelnia w Chmurze Microsoft

Politechnika Łódzka jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce 
została wyróżniona prestiżowym tytułem „Uczelnia w Chmurze 
Microsoft”. Tytuł ten jest przyznawany szkołom wyższym, które 
w modelowy sposób adaptują i wykorzystują nowoczesne narzę-
dzia w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. 
Otrzymane wyróżnienie potwierdza, że Politechnika Łódzka jest 
w gronie liderów technologii IT i najbardziej innowacyjnych szkół 
wyższych w Polsce.
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