
 

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY 
Poprawiono: piątek, 28.06.2013 15:46 

 

Witam wszystkich w zakładce „DZIAŁO SIĘ” 

Miło mi będzie na jej łamach przedstawiać Wam skróty ostatnich wydarzeń, mających 

miejsce na IFE. Każdy z Was może  przedstawić wydarzenie, w którym brał udział. 

Wystarczy tylko skontaktować się ze mną :) 

Zapraszam! 

Anna Gryszkiewicz 

Specjalista d/s Promocji   

anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl  

(+48 42) 638-38-32 

 

2010 

 

6 stypendiów Młodych w Łodzi dla studentów IFE! 
Poprawiono: wtorek, 16.11.2010 12:18 

 

Jesteśmy bezkonkurencyjni:) Na 17 stypendiów przyznanych w ramach programu „Młodzi 

w Łodzi”, 13 stypendiów trafiło do Politechniki Łódzkiej w tym 6 stypendiów do studentów 

IFE! 

Serdecznie gratulujemy! 

http://mlodziwlodzi.pl/stypendia-mlodzi-w-lodzi-wreczone/ 

http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/332924,lodz-stypendia-dla-

studentow,id,t.html?cookie=1 

  

 

UROCZYSTOŚĆ ABSOLWENTÓW 2010 
Poprawiono: piątek, 04.02.2011 14:00 

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, już od kilkunastu lat 

organizuje uroczyste zakończenie studiów. Uroczystość Absolwentów 2010 na której 

wręczone zostały certyfikaty ukończenia IFE zawierające ranking najlepszych 

Absolwentów IFE 2010 roku miała miejsce w Auli IFE 21. grudnia 2010. 

Specjalnie wybrano tę datę z uwagi na to, że wielu absolwentów IFE pracuje bądź 

studiuje zagranicą i do Polski przyjeżdżają właśnie na święta Bożego Narodzenia. 

Uroczystość ta jest dla nich wyjątkowo oczekiwanym wydarzeniem i dlatego dla 

podkreślenia rangi tego spotkania ubierają się w togi i birety. Birety z załączoną datą 

ukończenia studiów pozostaną pamiątką tego wyjątkowego wydarzenia. Władze uczelni 

także występują w swoich odświętnych politechnicznych szatach i z nieukrywaną dumą 

wręczają swoim „wychowankom” certyfikaty ukończenia studiów.  

Podczas wręczania certyfikatów w tle wyświetlana była prezentacja z najważniejszymi 

informacjami o Absolwentach. W prezentacji obok zdjęcia znajdowały się takie informacje 

jak: temat pracy dyplomowej, nazwisko promotora pracy, nazwa uczelni zagranicznej, w 

której Absolwent realizował część studiów, nazwa uczelni, w której Absolwent uzyskał 

drugi dyplom oraz miejsce w rankingu najlepszego Absolwenta IFE 2010. 

Galę zwieńczyły wspólne zdjęcia Absolwentów i władz Politechniki Łódzkiej, a po nich 
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nastąpiła nieoficjalna część uroczystości, podczas której zaproszeni goście mieli okazję 

porozmawiać przy symbolicznej lampce wina. Toczące się wówczas rozmowy były 

mieszanką żywiołowo przedstawianych opowieści o przeżyciach z minionego okresu 

studiowania na IFE, opowieści o obecnie realizowanych  przedsięwzięciach oraz 

niebywałych planów na przyszłość.  

Część Absolwentów IFE zdecydowała się robić karierę poza granicami Polski. Nawiązywali 

kontakty zawodowe jeszcze w trakcie studiów, kiedy to przebywali zagranicą w ramach 

programu Erasmus tak jak Agnieszka Roczek-Sieradzan i Tomasz Sieradzan Absolwenci 

programu Mechanical Engineering and Applied Computer Science: 

-Podczas programu Erasmus realizowaliśmy część studiów na uczelni DTU w Dani.  Po 

studiach pracowaliśmy w Risø DTU, zajmowaliśmy się badaniem wytrzymałości i 

projektowaniem śmigieł do wiatraków. Tomek został konstruktorem śmigieł pracując w 

LM, firmie produkującej m.in. największe 61,5 m śmigła na świecie. Teraz pracuje w Det 

Norske Veritas (DNV) - to firma certyfikacyjna. Zajmuje sie certyfikacją turbin 

wiatrowych. Ja rozpoczęłam doktorat w Risø, którego celem jest wynalezienie nowych 

kryteriów wytrzymałości dla materiałów kompozytowych. W lutym rozpoczynam pracę dla 

Maerska jako analityk wydajności tankowców. Moim zadaniem będzie zminimalizować 

zużycie paliwa, zoptymalizować działalność flot firmy. Prywatnie, pobraliśmy się w 

kwietniu 2010  i planujemy wrócić do Polski w ciągu kilku lat, zbudować  dom i osiąść, 

najchętniej w Łodzi. 

Niektórzy napisali prace dyplomowe i obronili je właśnie na tamtejszych uczelniach. 

Ponad 20% absolwentów zdobyło w ten sposób podwójne dyplomy. Jednym z takich 

przykładów jest Marcin Franc, Absolwent programu Computer Science, który powiedział 

nam kilka słów o sobie:  

- Obecnie rozpoczynam prace nad doktoratem w katedrze Mikroelektroniki i Technik 

Informatycznych, równocześnie  pracując jako programista w firmie TomTom. IFE 

ułatwiło mi przede wszystkim zdobycie podwójnego dyplomu - Politechniki Łódzkiej i 

niemieckiej uczelni FH-Brandenburg.  

Natomiast ci, którzy zdecydowali się zostać w kraju, rozpoczęli swoje kariery w dużych i 

renomowanych firmach tak jak przedstawiła nam Zuzanna Moskalik, Absolwentka 

programu Business & Technology: 

- Aktualnie pracuję w Bosch Siemens Home Appliances Group (BSH) w Łodzii, w sekcji 

organizacji produkcji, gdzie wprowadzamy optymalizacje w procesach produkcyjnych. 

Dzięki IFE widzę jak bardzo nasze wykształcenie różni się od innych kierunków studiów. 

Szczególną przewagę dała nam umiejętność SWOBODNEGO komunikowania się w języku 

angielskim oraz w innych językach obcych. Ale to nie jedyna różnica, również same 

zdolności komunikacji są lepsze oraz podejście do pracy - bardziej ambitne, przebojowe, 

chęć do nauki i radzenie sobie z problemami. Uważam, że studenci po IFE są bardziej 

pewni siebie, bardziej otwarci, ambitni i nie widzą przed sobą problemów tylko wyzwania. 

oraz Tomasz Cichowicz, Absolwent programu Computer Science:  

- Myślę, że kluczem do wszystkiego był wyjazd zagraniczny i wykładowy angielski. 

Wyjazd pozwolił mi wyrwać się z trochę szarej polskiej rzeczywistości i szeroko otworzyć 

oczy i uszy na cały świat. To nie oznacza, że Polskę postrzegam źle, ale chodzi o 

zrozumienie, że tak zwane możliwości są też dalej niż w promieniu 20km. Pobyt za 

granicą to była świetna szkoła życia, tolerancji oraz dystansu do pewnych spraw. 

Zdecydowanie zmienił mój światopogląd oraz przybliżył maksymę, że nie ma rzeczy 

niemożliwych.  

Po tych wszystkich latach studiów na IFE muszę przyznać, że w doświadczeniu 

zawodowym najbardziej przydały mi się soft skills i  te wręcz górowały nad 

umiejętnościami technicznymi. Tutaj myślę, że bardzo niedoceniane są zajęcia o nazwie 



Communication Skills, które absolutnie są kluczem do wszystkiego.  

Absolwenci IFE, dzięki zdobytym podczas studiów umiejętnościom i kompetencjom, są 

liderami na polskim i światowym rynku pracy. Bardzo często pracodawcy sami zabiegają 

o ich zatrudnienie kierując oferty bezpośrednio do Centrum, dlatego wielu z dzisiejszych 

Absolwentów nawiązało kontakty zawodowe jeszcze w trakcie studiów. 

 

 

SEMINARIUM BOLOŃSKIE 
Poprawiono: środa, 17.11.2010 14:45 

 

5 listopada 2010 roku na terenie IFE odbyło się seminarium bolońskie „Mobilność 

studentów w warunkach studiów trójstopniowych”. Celem seminarium było przybliżenie 

tematyki ram kwalifikacji    i kształcenia opartego na efektach uczenia się w aspekcie 

międzynarodowej wymiany studentów, zaprezentowanie przykładu polskiej uczelni ze 

zrównoważoną mobilnością studentów oraz przedstawienie oferty programu Erasmus 

Mundus. 

Seminarium otworzył prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński prorektor ds. nauki Politechniki 

Łódzkiej a następnie zaprezentowano i omówiono poniżej podane tematy :  

„Jak osiągnąć zrównoważoną mobilność studentów - doświadczenia Politechniki Łódzkiej” 

- dr Dorota Piotrowska, z-ca dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego 

Politechniki Łódzkiej. 

„Program Erasmus Mundus jako specjalna forma realizacji mobilności studentów – 

dotychczasowe doświadczenia z perspektywy biura krajowego programu.”Beata 

Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro krajowe programu Erasmus 

Mundus. 

„Kształcenie oparte na efektach i ramy kwalifikacji w aspekcie międzynarodowej wymiany 

studenckiej.” - dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor Centrum Kształcenia 

Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, ekspert boloński. 

Seminarium zakończono dyskusją prowadzoną przez dr inż. Tomasza Saryusz-Wolskiego, 

dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, eksperta 

bolońskiego. 

Prezentacje prelegentów są dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje 
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MOBILITY WEEK na PŁ i MOBILITY PARTY na IFE 
Poprawiono: środa, 26.01.2011 09:58 

 

Tydzień Mobilności – Erasmus to proste. 

W dniach 22-26 listopada Politechnika Łódzka pokazała swoje międzynarodowe oblicze. 

Na Wydziałach odbyły się spotkania informujące o możliwościach wyjazdowych na studia i 

praktyki za granicę, Studium Języków Obcych zachęcało studentów do nauki języków 

rzadziej używanych, a fani PŁ na facebooku komentowali zdjęcia studentów polskich i 

zagranicznych oddających atmosferę Erasmusa. To wszystko wydarzyło się w czasie 

Tygodnia Mobilności, który zakończył się międzynarodową Mobility Party w Centrum 

Kształcenia Międzynarodowego. 

… 

Jednym z głównych zagadnień poruszanych na spotkaniach wydziałowych i w trakcie 

finałowej Mobility Party był wpływ Programu Erasmus na rozwój kariery zawodowej. 

„Chcemy, aby studenci uświadomili sobie wartość i znaczenie, jakie niesie mobilność, a w 

szczególności studia za granicą dla ich rozwoju i przyszłej kariery” – podkreślał doc. dr 

inż. Tomasz Saryusz-Wolski. O tym, jak Erasmus pomógł w znalezieniu pracy zgodnej z 

kierunkiem kształcenia opowiadali absolwenci PŁ. Anna Brzozowska, absolwentka OiZ i 

stypendystka w Coventry University zajmuje obecnie kierownicze stanowisko w firmie 

dużej firmie z kapitałem zagranicznym, Ewa Król, absolwentka Binoż, która odbyła studia 

w Universidade de Aveiro, a praktyki w Universidade Nova de Lisboa planuje doktorat w 

zagranicznej –  tym razem holenderskiej - uczelni. Natomiast Radosław Antoniuk, 

absolwent EEIiA przyznał, że ma tak dużo pomysłów na życie po powrocie z wymiany, że 

nie jest w stanie się zatrzymać i pragnie być jak najdłużej mobilny. Absolwenci zgodzili 

się, że ich obecne wybory życiowe to wynik pobytu na Erasmusie. Aby ułatwić obecnym 

studentom przygotowanie do wyjazdu na stypendium, Stowarzyszenie ESN-EYE 

pomagało w opracowaniu biznes planu wyjazdu na stypendium, a polscy i zagraniczni 

studenci zrelacjonowali swoją przygodę z Erasmusem. 

Mobility Party było nie tylko ucztą dla ducha, ale dla ciała.  Spotkanie rozpoczęło się 

degustacją potraw regionalnych i narodowych przygotowanych przez studentów 

zagranicznych Erasmusa studiujących w PŁ. Nagrodę  za najlepsze stoisko  – 

sprowadzony z północy Polski sękacz - otrzymali studenci z Turcji, którzy uraczyli gości 

baklavą finezyjnym ciastkiem z migdałami. Drugie miejsce zdobyli ex-aequo studenci z 

Portugalii i Hiszpanii proponując m.in. wspaniałe zupy - portugalski kapuśniak caldo 

verde i hiszpański chłodnik salmorejo rodem z Kordowy. Pyszna była również francuska 

czekolada i włoskie tiramisu. W tej domowej atmosferze Pan Prorektor ds. Studenckich dr 

hab. inż. Wojciech Wolf, prof. nadzw. wręczył dyplomy uznania Studenckim Promotorom 

Programu Erasmus, którzy pełnili tę funkcję w roku akademickim 2009/2010. 

W trakcie Mobility Party studenci wybrali również w drodze głosowania zwycięzcę 

konkursu fotograficznego „Many tongues, one Erasmus”. Celem konkursu było 

promowanie różnorodności językowej i nauki języków używanych w Unii Europejskiej. 

Efektem konkursu było stworzenie galerii fotografii, która ukazała doświadczenia 

studentów Erasmusa w wielojęzycznej Europie. Wygrało zdjęcie włoskiego studenta 

Vladimira Grosso z Politecnico di Torino, natomiast fanom PŁ na facebooku najbardziej 

podobało się zdjęcie Ronalda Dobroszka studenta Wydziału EEIiA obecnie 

przebywającego w Universidade de Alcala. Rozstrzygnięty został również konkurs na 

plakat „Erasmus mówi wieloma językami” zorganizowany przez SJO PŁ. Zwycięzcą 

została Anna Orłowska studentka Wydziału BAIŚ.  

Tydzień Mobilności to wydarzenie przygotowane wspólnie przez Biuro Międzynarodowej 

Wymiany Studenckiej, Stowarzyszenie ESN-EYE, Wydziały PŁ, Dział Promocji i Dział 



Współpracy z Zagranicą Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Studium Języków 

Obcych, Studenckich Promotorów Programu Erasmus i wielu innych entuzjastów 

Programu Erasmus.  

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.  

Beata Ogrodowczyk 

  

     

     

     

     

 

 

IFE najbezpieczniejsze na PŁ 
Poprawiono: piątek, 29.10.2010 14:52 

 

29 października 2010 roku koło południa w budynku IFE odbyły się ćwiczenia 

przeciwpożarowe. 

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji, z zagrożonego budynku zostali wyprowadzeni 

wszyscy uczestnicy wydarzenia. Wzorowo zadziałały wszystkie zabezpieczenia 

przeciwpożarowe budynku, a zdaniem Straży Pożarnej IFE ma obecnie najbezpieczniejszy 

budynek w całej Politechnice Łódzkiej! 

Dziękujemy wszystkim za spokojne i przykładne zachowanie oraz odpowiedzialne 

podejście do tematu ćwiczeń.  

Jak co roku życzymy nam wszystkim, aby takie sytuacje zdarzały się tylko na ćwiczeniach 

przeciwpożarowych. 
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ODWIEDZINY MŁODZIEŻY Z 7 KRAJÓW 
Poprawiono: środa, 01.12.2010 14:25 

 

Młodzież z Zespołu Szkół w Żychlinie w  latach 2009-2011 realizuje projekt 

,,Biotechnologia – czy jest w stanie wyżywić świat? – wady i zalety żywności genetycznie 

modyfikowanej” Projekt uzyskał wsparcie finansowe programu Comenius w wysokości 24 

tys. Euro. Młodzież i nauczyciele z 7 krajów: Polski, Włoch, Norwegii, Bułgarii, Niemiec , 

Turcji i Anglii wspólnie pracują nad projektem. Uczestnicy programu cyklicznie spotykają 

się w kolejnych państwach partnerskich, gdzie podczas wspólnych warsztatów 

prezentują, analizują, materiały naukowe i dyskutują o GMO. 

Dnia 23 listopada 2010 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez 

studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej: Katarzynę 

Krzyczmonik, Monikę Nawrocką oraz Michała Garbacza (5 rok Biotechnology). Udział w 

zajęciach stanowił dla młodzieży doskonałą okazję do poszerzenia swojej wiedzy na 

temat żywności modyfikowanej genetycznie. 

 

   

 
 

   

 
 

 

 

P&G R&D week at IFE 
Poprawiono: wtorek, 11.01.2011 12:00 

 

W dniach 19-22 października 2010 gościliśmy na IFE przedstawicieli firmy Procter & 

Gamble (P&G) z działu Research & Development (R&D): 

P&G R&D od kuchni 

Dirk Straathof (R&D Vice-President) i Cezary Pieczetowski (Packaging Engineer, były 

student IFE) podzielili się ze studentami swoim dotychczasowym doświadczeniem z pracy 

w dziale R&D w wielu krajach Europy i świata. Opowiedzieli rownież, z jakimi problemami 

stykali sie na poszczególnych etapach kariery zawodowej. 

P&G R&D internship program 

Cezary i Monika (studentka IFE) przedstawili swoje doświadczenia zdobyte podczas 

praktyk w Londynie i Brukseli. Omówili etapy rekrutacji i zaprosili do składania aplikacji 

na praktyki. Na studentów czekają wymagające projekty w Belgii, Niemczech, Wielkiej 

Brytanii lub we Włoszech na okres od 3 do 12 miesięcy (www.pgcareers.com/rdint). 

Choose rather than be chosen 

Celem warsztatów skierowanych do studentów pierwszego i drugiego roku było 

przedstawienie możliwości, jakie pojawiają sie na poszczególnych latach studiów.  

Cezary podzielił sie swoim doswiadczeniem z okresu studiów na IFE i w Wiedniu, praktyk 

w Londynie i pracy w Brukseli. Pokazał również perspektywę, tego jak rekruterzy oceniają 

zdobyte doświadczenie i umiejętności oraz jak postrzegają potencjalnego kandydata na 

praktyki.  

Wśród wszystkich obecnych studentów przeprowadzono ankietę, której wyniki znajdują 

się w TUTAJ.  
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Próbne rozmowy kwalifikacyjne 

Studenci ostatnich lat mieli możliwość wzięcia udziału w próbnych rozmowach 

kwalifikacyjnych z Cezarym. 

  

    

   

 
 

 

 

Wizyta w LO ZNP w Łodzi 
Poprawiono: wtorek, 16.11.2010 14:49 

 

Dnia 25 października 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym ZNP w Łodzi gościli na 

godzinie wychowawczej „nasi” studenci z zagranicy Susane i Vasco z SAO chętnie 

przedstawili prezentację na temat programu Erasmus oraz ich osobistych doświadczeń 

związanych z wymianą. Będąca z nimi studentka IFE - Ola Twarda powiedziała również 

parę słów o IFE i o organizacjach studenckich prężnie działających na Politechnice 

Łódzkiej, takich jak ESN-EYE. Zdaniem uczestników spotkania było to świetne 

doświadczenie zarówno dla uczniów liceum jak i dla Susany i Vasco, którzy mieli okazję 

zobaczyć jak wygląda polska szkoła i którzy poza pracą w SAO, mieli okazję zdobyć 

dodatkowe doświadczenie. Sądzimy, że takie spotkania powinny być organizowane 

częściej. 

A wspaniałym Susane i Vasco gorąco dziękujemy za ich zaangażowanie! 

 

    

 

 

INAUGURACJA 2010 
Poprawiono: poniedziałek, 25.10.2010 11:31 

 

4 października 2010 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja 2010. Wszyscy studenci I 

roku stawili się w galowych strojach w Auli Sołtana, gdzie zostali powitani przez władze 

uczelni. Po złożeniu Ślubowania studenci osobiście odbierali z rąk Dziekanów oraz 

Dyrekcji IFE swoje INDEKSY PŁ.  

Wykład Inauguracyjny 2010 nt: „To Be and to Have – the Art. Of Intelligent Choices”; 

„Être et avoir – L’art. Des choix” poprowadził Prof. Tomasz Domański, Dziekan Wydziału 

Studiów Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. 

Uroczystość uświetnił przepięknymi i poruszającymi wykonaniami „Hymnu Polski”, 

„Gaude Mater Polonia” oraz Gaudeamus Igitur” wyjątkowy Chór PŁ. 

Wszystkim studentom I roku życzymy samych pomyślności! Poza nauką wspaniałych i 

wyjątkowych przeżyć oraz, co tu ukrywać, dobrej zabawy w tym najlepszym okresie 

Waszego życia! 
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I Międzynarodowa Konferencja „Produkt i Opakowanie – 

Współczesne trendy 2010” 
Poprawiono: wtorek, 16.11.2010 14:59 

 

W dniach 21.10.- 22.10.2010r. na terenie Politechniki Łódzkiej IFE odbyła się I 

Międzynarodowa Konferencja „Produkt i Opakowanie – Współczesne trendy 2010”, która 

adresowana była zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak i świata biznesu.  

Współorganizatorem konferencji był Packaging – kluczowe czasopismo dla nowoczesnego 

przemysłu opakowaniowego, a całe przedsięwzięcie zrealizowano dzięki ścisłej 

współpracy z takimi firmami, jak Amcor, Aquila czy Xerox, które są wiodącymi firmami w 

świecie produkcji opakowań i druku. Wsparcia udzieliło również Studio DN kluczowy 

projektant w tym obszarze. 

Z racji na istotę podjętego tematu, Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor 

Politechniki Łódzkiej Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, z ramienia biznesu - Klub 500, 

medialny - platforma iProfesor. 

W ramach obrad zaprezentowano najnowsze tendencje panujące w obszarze zarządzania 

produktem i opakowaniami, dotyczące oddziaływania produktów na konsumentów, 

doboru odpowiednich materiałów do produkcji opakowań z uwzględnieniem 

biodegradowalności materiałów oraz pojawiania się aspektów związanych z 

bezpieczeństwem żywności w świetle jakości mikrobiologicznej produktu .  

Obradom towarzyszyły warsztaty tematyczne. Podzielono je na dwa bloki, z których 

pierwszy odnosił się do analizy opakowań, a drugi ukazał najnowsze trendy wzornicze w 

projektowaniu produktów i opakowań. 

Mamy nadzieję, iż I Międzynarodowa Konferencja „Produkt i Opakowanie – Współczesne 

trendy 2010” na trwałe wpisze się we współpracę pomiędzy przedstawicielami świata 

nauki i biznesu. 

 

   

 
 

   

 
 

  

 

 

 

http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/LO_ZNP2.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/LO_ZNP2.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/LO_ZNP2.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/LO_ZNP2.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_1.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_2.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_3.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_4.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_5.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_6.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_7.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/Inauguracja_2010_8.JPG
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/PIO1.jpg
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/PIO2.jpg
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/PIO3.jpg
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/PIO4.jpg
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/PIO5.jpg
http://www.ife.p.lodz.pl/images/wydarzenia/PIO6.jpg


Nauczyciel Roku 2010! 
Poprawiono: piątek, 01.10.2010 09:53 

 

Jak co roku społeczność studencka dokonała wyboru Nauczyciela Roku, tym samym 

wyrażając swoje uznanie i podziękowanie za zaangażowanie w proces kształcenia 

młodych żaków. W tym roku tytuł Nauczyciela Roku 2010 Centrum Kształcenia 

Międzynarodowego został przyznany Pani doc. dr Małgorzacie Miller. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

  

 
 

  

 

Francuskie Forum Pracy, Biznesu i Kultury - PŁ i Manufaktura 

Łódzka 
Poprawiono: poniedziałek, 25.10.2010 10:31 

 

Politechnika Łódzka (IFE) oraz Łódzka Manufaktura w dniach 15 i 16 października 2010, 

była miejscem pierwszego spotkania Forum Pracy, Biznesu i Kultury. Wydarzenie to, 

wspierane przez Ambasadę Francji w Polsce i Ambasadę Polski we Francji, skupiło szefów 

największych  przedsiębiorstw Łodzi i regionu.  Organizatorami imprezy byli: centrum 

kultury francuskiej Alliance Française Łódź w Manufakturze, Polska Izba Przemysłowo-

Handlowa we Francji oraz Politechnika Łódzka. Misją Forum jest stworzenie płaszczyzny 

wymiany kontaktów pomiędzy pracodawcami regionu a studentami, absolwentami uczelni 

wyższych oraz osobami poszukującymi pracy. Prezentacjom towarzyszyły liczne 

wydarzenia kulturalne. Impreza odbyła się w specjalnie przygotowanej przestrzeni 

ekspozycyjnej na Rynku Manufaktury, w siedzibie Alliance Française oraz na Politechnice 

Łódzkiej w budynku IFE.  

Forum  odbyło się w trzech miejscach, proponujących uzupełniający się program i 

umożliwiających udział wszystkich, do których jest kierowane.  

Na głównym placu centrum handlowego Manufaktura:  stoiska spółek i partnerów 

przedsięwzięcia, oferty staży  i oferty pracy.  

W Alliance Française w Manufakturze: oferty pracy, oferty staży, spotkania - debaty z 

szefami spółek, atelier  HR, prezentacje przedsiębiorstw, praktyczne konsultacje 

(tworzenie CV, rozmowa wstępna, test językowy).  

Na Politechnice Łódzkiej w budynku IFE odbyły się specjalistyczne warsztaty tematyczne 

z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa i wykorzystywania wiedzy 

technicznej w praktyce, w tym technologii francuskich.  

- SWM - „LIP (lower ignition propensity) - nowoczesna technologia produkcji papieru", 



prowadzone przez Francois Menne  

- GRRES Global Retail and Residential Estate Services Sp. z o.o., - “Budowa Manufaktury 

przygodą życia - Building Manufaktura a human adventure“  

-  Peugeot - „Historia motoryzacji na przykładzie marki Peugeot", w szkoleniu 

wykorzystana była makieta szkoleniowa silnika samochodowego oraz najnowsze 

urządzenia diagnostyczne.  

- Hutchinson - "HPS -Hutchinson Production System  w praktyce"  

-  Dalkia Łódź - "Inwestycje biomasowe w Dalkii Łódź", prowadzone przez Zbigniewa 

Opatowicza  Kierownika Projektu w wydziale Nowych Rozwiązań,   

Warsztaty wzbogacone były wystawą samochodów marek francuskich. 

Wśród studentów PŁ którzy wrzucili kupon konkursowy do urny na stoisku PŁ w 

Manufakturze rozlosowano ciekawe i cenne nagrody. Między innymi: samochód z pełnym 

bakiem paliwa na weekend, bony do manufaktury (po 250 zł); kursy języka francuskiego. 

Dla klasy z Liceum PŁ, z której najwięcej osób wrzuciło losy do urny dla licealistów PŁ 

Rektor przeznaczył 500 zł dofinansowania do wycieczki szkolnej.  

Forum Pracy, Biznesu i Kultury planowane jest jako szeroko dostępna impreza cykliczna, 

która ułatwi pracodawcom znalezienie pracowników, stażystów i praktykantów 

odpowiadających potrzebom kadrowym, a osobom poszukującym pracy umożliwi 

zapoznanie się z profilem działalności firm oraz zasadami prowadzonej przez nie 

rekrutacji.  

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem 

www.forumpracy.com 

 

 

Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2010 

Poprawiono: środa, 29.09.2010 11:31 

 

W dniach 13-14 września 2010 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbył się Łódzki Salon 

Maturzystów Perspektywy 2010. W ramach tego edukacyjnego przedsięwzięcia Centrum 

Kształcenia Międzynarodowego umożliwiło młodzieży w ramach oferty Politechniki 

Łódzkiej zapoznanie się naszą wyjątkową ofertą.  

Ania 

 

więcej informacji znajdziecie pod tym adresem: 

http://www.salonmaturzystow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout

=blog&id=6&Itemid=8 

 

    

 
 

  

 

Erasmus Bike na IFE 
Poprawiono: wtorek, 18.01.2011 13:08 

 

IFE wychodząc naprzeciw potrzebom studentów zagranicznych, chcąc ułatwić im życie i 

pobyt w Polsce, przekazało organizacji Studenckiej ESN-EYE rowery PŁ. Dzięki tej 

inicjatywie student Erasmusa będzie mógł swobodnie dojeżdżać na uczelnię, zwiedzać 

nasze miasto, a przy okazji prowadzić i propagować zdrowy tryb życia. Uroczyste 
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przekazanie rowerów odbyło się 04 października 2010 podczas Inauguracji Studentów z 

uczelni zagranicznych i już następnego dnia miały miejsce pierwsze jazdy :) 

  

W mediach: 

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lodz/rowery-od-politechniki-dla-zagranicznych-

studentow,1,3713768,wiadomosc.html 

 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/600048,rowery-dla-studentow-politechniki-

lodzkiej,id,t.html?kategoria=660 

 

 

     

     

 

 

Smart Buildings – Discover Intelligent Housing 
Poprawiono: poniedziałek, 22.11.2010 15:52 

 

W dniach 7-17 lipca 2010 r. odbył się na terenie Politechniki Łódzkiej organizowany przez 

BEST Łódź Kurs Naukowy „Smart Buildings – Discover Intelligent Housing”. Kurs 

skierowany był głównie do zagranicznych studentów – przyjechało 21 osób z wielu 

europejskich państw. 

Celem wydarzenia było  przede wszystkim poszerzenie wiedzy związanej z obszarem 

tworzenia systemów inteligentnych budynków oraz umożliwienie praktycznego 

zastosowania tej wiedzy poprzez montowanie układów jak i ich programowanie. Duży 

nacisk kładliśmy również na wymianę kulturową - odbyły się dwa tematyczne wieczory: 

Polish Night oraz International Evening, gdzie uczestnicy prezentowali swoje narodowe 

potrawy, tańce, pieśni. 

Patronat merytoryczny nad kursem objęła firma s3art założona i prowadzona przez 

absolwenta Politechniki Łódzkiej. Zajęcia odbywały się dzięki uprzejmości Centrum 

Kształcenia Międzynarodowego, które udostępniło sale wykładowe. We współtworzeniu 

kursu uczestniczyło również Certyfikowane Centrum Szkoleniowe EIB oraz Instytut 

Elektroniki, który udostępnił nowe laboratorium SATEL. Łącznie przeprowadzono 38 

godzin zajęć, a wszystko to w przeciągu 10 dni. W części merytorycznej znalazła się 

również wizyta w fabryce ABB w Aleksandrowie Łódzkim. 

Podczas szkolenia odbyła się także wycieczka do Żelazowej Woli oraz miała miejsce 

wizyta w skansenie w Maurzycach. Uczestnicy Kursu mieli również okazję zapoznać się z 

fabrykancką historią Łodzi poprzez grę miejską: organizatorzy odegrali historię 

opowiadającą o fabrykancie, jego żonie, synu oraz pokojówce. W trakcie oprowadzania 

uczestników po muzeum Poznańskiego doszło do morderstwa jego właściciela. Uczestnicy 

podzieleni na cztery grupy otrzymali wskazówki, a udając się do innych miejsc 

związanych z Łodzią (jak np. Księży Młyn) i rozwiązując zagadki otrzymywali kolejne 

informacje związane ze zbrodnią. Po zwiedzeniu miasta i zebraniu odpowiedzi ich 

zadaniem było odgadnąć kto popełnił morderstwo. 
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Letni Kurs Naukowy został bardzo pozytywnie oceniony przez wszystkich uczestników i 

mamy nadzieję, że zachęcił nie tylko zagranicznych studentów do aktywnego 

uczestniczenia w wydarzeniach przygotowywanych przez BEST Łódź (www.best.lodz.pl). 

 

    

    

 

 

IFE w TVP 
Poprawiono: wtorek, 03.08.2010 15:36 

 

Gościliśmy w programie publicystycznym „POTĘGA FUNDUSZY”, w odcinku poświęconym 

językom obcym – „JĘZYKI NIE OBCE” .  Program ten pokazuje Polakom jak skutecznie i 

mądrze czerpać z unijnej kasy? Przedstawia polskie przykłady wykorzystania funduszy 

Unii Europejskiej. Odwiedza miejsca, w których za pieniądze wspólnoty realizowane są 

pożyteczne, spektakularne i piękne inwestycje. IFE zostało wytypowane do 

reprezentowania regionu Łódzkiego 

Ania 

http://www.tvp.pl/publicystyka/ekonomia-i-gospodarka/potega-funduszy/wideo/jezyki-

nie-obce-03032010/1470804 

 

 

Wizyta Pani Minister prof. Barbary Kudryckiej 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:04 

 

26 maja 2010 roku władze Politechniki Łódzkiej powitały na IFE Panią Minister prof. 

Barbarę Kudrycką. 

Pani Minister uczestniczyła w prezentacji projektu realizowanego ramach Team Project 

(PBL) przez międzynarodową grupę studentów IFE. Nasi studenci mieli niepowtarzalną 

sposobność zaprezentowania swoich wyjątkowych, nabytych w trakcie realizacji w/w 

projektu umiejętności tj. komunikatywność, praca w zespole, twórcze rozwiązywanie 

problemu oraz uczenie się poprzez pracę projektową. 
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Spotkanie z uczniami z XIII LO 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 14:17 

 

17 czerwca 2010 roku IFE odwiedzili nas uczniowie z klasy dwujęzycznej, uczący się w 

XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Wzięli oni udział w prezentacjach 

przygotowanych przez studentów pierwszego roku Gestion et Technology. Studenci 

przedstawili tematy związane z zanieczyszczeniem środowiska z chemicznego punktu 

widzenia. W trakcie spotkania licealiści dowiedzieli się m.in. jak powstaje dziura ozonowa, 

jaki typ katalizatora samochodowego jest najskuteczniejszy i czym są polimery. Przy 

okazji uczniowie mieli okazję oswoić się z francuskim, gdyż wszystkie prezentacje były 

prowadzone w tym właśnie języku. 

Po francuskiej lekcji chemii, studenci Gestion et Technology opowiedzieli o toku nauki na 

ich kierunki i o wymianie Erasmus. Licealiści zostali zachęceni do wzięcia udziału w 

programie mentor ( opieka nad studentem zagranicznym) oraz do przychodzenia na 

spotkania ze studentami zagranicznymi. 

 

Klaudyna 

„Prowadzenie prezentacji przed grupą 50 osób było dla mnie czymś zupełnie nowym. 

Oczywiście miałam małą tremę, ale szybko minęła. Mam nadzieję, że będą 

zoorganizowane następne spotkania, gdyż są one bardzo rozwijające dla obu stron.” – 

studentka Gestion et Technology 

  

     

  

 

IFE Sailing zajęła 18 miejsce! 
Poprawiono: wtorek, 03.08.2010 15:34 

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej jako jedyna polska uczelnia 

wzięła udział w najbardziej prestiżowych regatach akademickich Course Croisiere EDHEC 

w Breście we Francji. Impreza zgromadziła blisko 200 załóg z Francji, Europy i świata. 

Pierwszy raz polska załoga walczyła o laur zwycięstwa z przedstawicielami najlepszych 

uczelni z takich krajów jak np. Francja, Anglia, Niemcy, Nowa Zelandia czy Australia. 

Ekipa INFY–IFE złożona z szóstki studentów dzielnie reprezentowała barwy 

Polski,  Politechniki Łódzkiej. Start w imprezie nie byłby możliwy bez wsparcia firmy 

Infosys oraz Władz Uczelni. 

Ania 

 

Uczestnicy gościli w programie "TOYA 

Lajf": http://www.sailing.ife.p.lodz.pl/index.php?p=media 

Zapraszamy na stronę IFE Sailling: www.sailing.ife.p.lodz.pl 
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INFOSYS DAY na IFE 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:03 

 

31 maja 2010 roku odbył się na IFE INFOSYS DAY 

W trakcie otwarcia imprezy w Auli IFE, Pan Dyrektor doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski 

wręczył Certyfikaty wszystkim uczestnikom tegorocznych regat akademickich Course 

Croisiere EDHEC w Breście we Francji. 

Następnie Pan Wojciech Karpiński, Dyrektor Zespołu ds. Obsługi Kluczowego Klienta 

Infosys BPO Poland, przedstawił globalny koncern Infosys oraz perspektywy rozwoju 

kariery zawodowej studentów i absolwentów IFE w łódzkim centrum Infosys BPO. 

Po oficjalnej części spotkania, studenci oraz pracownicy IFE wraz z przedstawicielami 

firmy Infosys wzięli udział w lunch'u, podczas którego wszyscy mieli możliwość 

skonfrontowania zdobytych w trakcie wcześniejszej prezentacji informacji. 

Wzięcie udziału firmy Infosys w projekcie regat studenckich stało się początkiem naszej 

wielowymiarowej współpracy, a nawiązanie efektywnego dialogu zaowocuje w 

przyszłości  współrealizowaniem części procesu dydaktycznego, którego celem jest 

zorganizowanie takiego procesu uczenia się studentów, ażeby ich kompetencje 

odpowiadały rzeczywistym potrzebom pracodawców. 

Ania 
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IFE Debata Bałtycka 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:06 

 

W piątek 16 kwietnia odbyła się na IFE Debata Bałtycka jako część Konferencji Bałtyckiej. 

W Auli IFE zagościli studenci z Uniwersytetu Bałtyckiego z ponad 20 krajów, by 

porozmawiać na temat energii nuklearnej. Debata była przeprowadzona na wzór debaty 

oxfordzkiej i polegała na prezentowaniu argumentów za i przeciw. Wszyscy studenci 

zostali podzieleni na małe grupy, dzięki czemu każdy miał okazję zaprezentować swój 

punkt widzenia. Zostało wśród nas wyłonione również jury, które oceniało argumenty i 

sposób ich prezentowania. Dyskusja w międzynarodowej atmosferze była bardzo 

burzliwa, wszyscy poczuli ducha rywalizacji i bardzo aktywnie brali udział w debacie, 

która zakończyła się wygraną argumentów przeciw energii atomowej. Wieczorem 

spotkaliśmy się ponownie, tym razem w restauracji Soplicowo serwującej wyśmienitą 

tradycyjną polską kuchnię. Organizatorzy wręczyli nam certyfikaty uczestnictwa w 

debacie w niezwykle miły sposób, przy aplauzie wszystkich uczestników. Resztę wieczoru 

spędziliśmy na rozmowach ze studentami z zagranicy, delektując się smacznymi 

przekąskami i zimnym piwem. 

Ola Twarda 

  

      

      

      

  

 

65-lecie Politechniki Łódzkiej 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:04 

 

ENERGY SHOCK! taki tytuł nosiła trwająca cały weekend impreza Politechniki Łódzkiej 

zorganizowana  na rynku Manufaktury w Łodzi. Pogoda dopisała, a liczne pokazy 

przyciągnęły setki mieszkańców miasta 29-30.05.2010 

Nasi studenci wraz ze studentami z wymiany Erasmus przyciągnęli tłumy podczas 

wieczorno - sobotnich pokazów INTERNATIONAL RHYTHM PERFORMANCE – słynny pokaz 

gry na bębnach i nie tylko... - oraz  TAŃCA BRZUCHA NA POLITECHNICE – wspaniale 

przygotowane i poprowadzone przedstawienie przez cudowne studentki IFE. 

Ania 

  

Dodatkowe zdjęcia z imprezy znajdziecie również pod adresem: 

http://www.p.lodz.pl/galeria,item6509,wydarzenia_uczelni_-_foto_index.htm 
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TARGI EDUKACYJNE W KRAKOWIE 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:07 

 

W dniach 17-19 marca 2010 odbyły się Targi Edukacyjne w Krakowie. W Targach wzięło 

udział blisko 200 wystawców - gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe z kraju i 

zagranicy oraz instytucje oferujące programy edukacyjne. W Targach wzięło udział ponad 

11 tysięcy uczniów i studentów. Nie mogło się obyć bez prezentacji IFE. 

 

      

  

 

XIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY'2010 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:07 

 

W dniach 4-6 marca 2010 w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbył się XIII 

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY'2010, podczas którego młodzież 

zapoznała się z ofertą edukacyjną na różnych szczeblach edukacji. Politechnika Łódzka, w 

tym Centrum Kształcenia Międzynarodowego, zaprezentowały swoją ofertę w tym 

nowootwarte w ramach projektu kierunki studiów. 
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WIZYTA KLASY 5C 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:08 

 

5 lutego gościliśmy na IFE uczniów klasy 5c ze Szkoły Podstawowej nr 205 im. św. 

Jadwigi Królowej Polski w Łodzi. 

Spotkanie rozpoczęło się w Hali Maszyn, gdzie pod nadzorem Pana dr Marcina 

Barburskiego uczniowie 5c dowiedzieli się w praktyce, czym jest praca zespołowa i jak 

powstaje tkanina.   Z nieukrywanym zainteresowaniem chłonęli nowe informacje 

dotyczące pracy maszyn  i  przyglądali się różnorodnym ich funkcjom. 

Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat „Ja, LLP i IFE”, której celem było 

zwrócenie uwagi na LLP (Lifelong Learning Programme) oraz podkreślenie znaczenia 

użyteczności matematyki w życiu codziennym teraz i w przyszłości. Bardzo miłym dla nas 

spostrzeżeniem jest fakt, że pomimo tak młodego wieku, uczniowie klasy 5c mieli już 

dokładnie określone cele dotyczące ich przyszłego życia. 

Na zakończenie, młodzi ludzie żywo uczestniczyli w wykładzie dotyczącym praktycznego 

zastosowania elektroniki i informatyki w medycynie. Wykład wraz z pokazem podstaw 

działania sprzętu elektrokardiograficznego poprowadził nasz Absolwent - mgr inż. 

Krzysztof Kudryński, obecnie pracownik PŁ Instytutu Elektroniki 

(http://www.eletel.p.lodz.pl/) 

Mam nadzieję, że ta wizyta na długo zapisze się w ich pamięci. 

Ania 

  

      

    

  

    

  

  

 

IFE PARTY 2010 
Poprawiono: poniedziałek, 19.08.2013 11:18 

 

W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce 10. kwietnia 2010 

roku w Smoleńsku, Dyrekcja IFE podjęła decyzję o odwołaniu tegorocznej 
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imprezy IFE PARTY zaplanowanej na 23 kwietnia 2010 roku organizowanej w 

ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. 

  

 

ODWIEDZINY W WARSZAWSKICH LICEACH 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:09 

 

26 stycznia 2010 r. Pan Dyrektor Tomasz Saryusz-Wolski udał się z wizytą do XV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej 

(www.zmichowska.pl) oraz do XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej (www.zs53.waw.pl) w Warszawie. 

W spotkaniach brali udział uczniowie klas dwujęzycznych z językiem francuskim i 

angielskim, którzy wyjeżdżają na wymiany do Francji i Belgii oraz zdają dwujęzyczną 

maturę uprawniającą ich do studiowania na francuskich uczelniach. 

Uczestnicy spotkania byli żywo zainteresowani prezentacją Pana Dyrektora Tomasza 

Saryusz-Wolskiego dotyczącą „Studiów „po bolońsku” na przykładzie Centrum Kształcenia 

Międzynarodowego”. Wszystkich chętnych zaprosiliśmy do odwiedzin Łodzi i naszych 

skromnych progów :). 

Ania 

  

  

      

      

  

 

2nd IFE PARTY 
Poprawiono: poniedziałek, 19.08.2013 11:18 

 

5 czerwca 2009 roku już po raz kolejny zorganizowaliśmy imprezę skierowaną do 

uczniów szkół średnich pn. 2nd IFE PARTY. 

W przygotowanie zabawy żywo zaangażowali się studenci IFE oraz studenci z zagranicy 

biorący udział w wymianie ERASMUSA. Dzięki niej przybliżyli oni kulturę i zwyczaje 

swoich ojczystych krajów, poprowadzili krótką naukę tańców tanzańskich i 

andaluzyjskich, wszystkich przybyłych zaprosili na degustację narodowych dań, a także 

zaprezentowali uczelnie z których pochodzą. Pozwoliło to uczestnikom na wymianę 

doświadczeń i integrację na poziomie międzynarodowym. 

Myślą przewodnią całego wydarzenia było hasło „SWEET IFE”, dlatego też w całe 

otoczenie wtopione zostały słodkie atrakcje tj. wata cukrowa czy czekoladowe fontanny. 

Zaprzyjaźnione Wydziały PŁ specjalnie na tę okazję przygotowały różnorodne 

doświadczenia naukowe nawiązujące do tematu imprezy oraz mini wykłady w języku 

angielskim i francuskim. Liczne konkursy, różnorodne atrakcje i muzyka uprzyjemniły ten 

wieczór wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję że uświadomiły, że studiowanie w 

języku obcym nie jest tak trudne jak mogłoby się wydawać. 
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Wszyscy świetnie się bawili! 

Chcemy aby IFE PARTY stało się tradycyjnym corocznym wydarzeniem na IFE. 

 

http://cm.p.lodz.pl/live/odtworz/nagrania/782/5059/default 

http://www.youtube.com/watch?v=dFavyAOH8h8 

http://www.youtube.com/watch?v=2djiFFZSqL4&feature=related 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aby zatrzymać/odtworzyć kliknij prawym klawiszem na filmie i wybierz  

  

  

  

STRATEGIA ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2010-2020 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:09 

 

22 stycznia 2010 r. w IFE spotkali się Rektorzy i Dziekani Łódzkich Uczelni Wyższych. 

Gospodarzem spotkania był Rektor PŁ prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki. Spotkanie 

poświęcone było projektowi środowiskowemu „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 

2010-2020” przygotowanemu przez Komitet Sterujący, reprezentujący Konsorcjum z 

udziałem KRASP, KRZaSP, KRePSZ oraz FRP. Projekt został zaprezentowany przez Prof. 

Jerzego Woźnickiego - Prezesa Fundacji Rektorów Polskich. Po prezentacji wywiązała się 

żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania, wszystkim bowiem zależy na znacznym 

udziale w rozwoju szkolnictwa wyższego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć pod adresem: 

http://www.krasp.org.pl/index.php?sect=strategia 

Setke - kronikę filmową ze spotkania znajdziecie pod adresem: 

http://cm.p.lodz.pl/live/odtworz/nagrania/792/5142/default 

Ania 

  

      

  

 

 

1st IFE PARTY 
Poprawiono: poniedziałek, 19.08.2013 11:17 

 

6 czerwca 2008 po raz pierwszy zorganizowaliśmy 1st IFE PARTY skierowane do uczniów 

szkół średnich. 

1st IFE PARTY organizowane w głównej mierze przez studentów IFE i studentów z 

zagranicy uczestniczących w wymianie ERASMUSA, umożliwiło uczestnikom pozyskanie 

informacji m. in. o warunkach studiowania na IFE. Specjalnie na ten dzień, przygotowane 
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zostały mini wykłady (w języku angielskim i francuskim), spotkania z międzynarodowymi 

organizacjami studenckimi (EYE, BEST), studentami zagranicznymi, jak i absolwentami 

Politechniki Łódzkiej. Liczne konkursy, różnorodne atrakcje i muzyka uprzyjemniły 

wieczór wszystkim przybyłym na imprezę. 

W przyszłości planuje się wiele różnorodnych tego typu imprez, dzięki którym nasza 

uczelnia będzie rozpoznawana wśród wszystkich młodych ludzi kończących szkołę 

średnią. 

  

Aby zatrzymać/odtworzyć kliknij prawym klawiszem na filmie i wybierz   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TARGI EDUKACYJNE PŁ 

Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:10 

 

W dniach 15-16 stycznia w Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, 

Informatyki i Automatyki odbyły się Targi Edukacyjne i drzwi otwarte uczelni. Studenci 

IFE żywo zaangażowali się w organizację imprezy. 

Potencjalnych kandydatów ze szczegółami oferty edukacyjnej zapoznawali studenci z 

Samorządu Studenckiego IFE, na zaaranżowanym przez nich stoisku. Natomiast nasi 

studenci z ESN-EYE dzięki Erasmusom zaprezentowali rewelacyjne show, które porwało 

za sobą na Drzwi Otwarte IFE sporą grupę młodzieży. Studenci z Hiszpanii przedstawili 

prezentację o swoim kraju i przekazali swoje doświadczenia związane z wymianą i 

przyjazdem na IFE. 

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia Pani Dorota Piotrowska zainteresowanym studiowaniem u 

nas przybliżyła charakter studiowania na IFE.  Na zakończenie spotkania Pan Jakub 

Gałuszka z EC1 zarysował wizję już rozpoczętej przebudowy Nowego Centrum Łodzi. 
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Wszystkim osobom zaangażowanym w uświetnienie tej imprezy chciałam bardzo gorąco 

podziękować. 

Setka - kronika filmowa do odtworzenia na stronie: 

http://cm.p.lodz.pl/live/odtworz/nagrania/791/5124/default 

Ania 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ ABSOLWENTÓW 2009 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:11 

 

Już po raz dziesiąty w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej 

odbyła się uroczystość zakończenia studiów. 22. grudnia wręczone zostały certyfikaty 

ukończenia IFE, zawierające ranking najlepszych Absolwentów  2009 roku. Rangę tej 

bardzo ważnej dla Absolwentów i ich rodzin uroczystości podkreśliła obecność Rektora, 

Prorektorów oraz Dziekanów Wydziałów. 102 tegorocznych Absolwentów wystąpiło w 

uroczystych togach i biretach. Birety z datą ukończenia studiów pozostały pamiątką tego 

wyjątkowego wydarzenia. 

Podczas wręczania certyfikatów w tle wyświetlana była prezentacja z najważniejszymi 

informacjami o Absolwentach. W prezentacji znajdowały się: temat pracy dyplomowej, 

nazwa uczelni zagranicznej, w której Absolwent realizował część studiów, oraz nazwa 

uczelni, w której Absolwent uzyskał drugi dyplom (ponad dwadzieścia procent 

przypadków). 

Galę uwieńczyły wspólne zdjęcia Absolwentów i władz Politechniki Łódzkiej. Później 

nastąpiła nieoficjalna część uroczystości, podczas której zaproszeni mieli okazję 

porozmawiać przy symbolicznej lampce wina. 

Absolwenci IFE, dzięki zdobytym podczas studiów umiejętnościom i kompetencjom, są 

liderami na polskim i światowym rynku pracy. Bardzo często pracodawcy sami zabiegają 

o ich zatrudnienie kierując oferty bezpośrednio do Centrum, dlatego wielu z dzisiejszych 

Absolwentów nawiązało kontakty zawodowe jeszcze w trakcie studiów. 

Ania 
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WIZYTA KLASY 3B 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:13 

 

12 listopada gościliśmy na IFE uczniów klasy 3b ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 111. 

Nasi goście nie mieli czasu na nudę. 

Studenci z Kenii, Zipporah Kituta i Timothy Kiunjuri, zaprosili ich do wspólnej zabawy z 

językiem suahili. 

W Hali Maszyn pod nadzorem Pana dr Marcina Barburskiego nasi "przyszli studenci" 

dowiedzieli się w praktyce, czym jest praca zespołowa i jak powstaje tkanina. Wspólnie 

udało im się utkać całkiem spory jej kawałek. 

A potem był prawdziwy wykład w Auli IFE poprowadzony przez mgr inż. Krzysztofa 

Kudryńskiego - Absolwenta IFE na temat współpracy elektroniki z medycyną połączony z 

demonstracją na "żywym organizmie". 

Tego dnia uczniowie klasy 3b na pewno prędko nie zapomną, a i dla trochę starszych 

studentów oraz dla pracowników IFE wizyta tej grupki była miłą odmianą w codziennej 

rutynie. 

Małgosia i Ania 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:11 

 

Dnia 1 grudnia na IFE odbyła się akcja charytatywna Międzynarodowy Święty Mikołaj 

zorganizowana przez organizację studencką ESN-EYE. International Santa Claus należy 

do ogólnopolskiego projektu ESN Erasmus for Kids, w ramach którego studenci polscy i 

Erasmusa prowadzą zbiórkę dla Domów Dziecka na prezenty pomocne w nauce języków 

obcych. Nam udało się zebrać aż około 2 tysięcy złotych poprzez sprzedaż ciast, loterię 

świąteczną oraz licytacje przedmiotów podarowanych przez wykładowców. Zakupione 

prezenty (książki, słowniki, gry planszowe) zostały przekazane dzieciom z 4. Domu 

Dziecka przy ul. Marysińskiej 100 w Łodzi. 
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Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Międzynarodowego Świętego Mikołaja - dzięki 

Waszej hojności akcja osiągnęła tak wielki sukces! 

ESN-EYE 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

        

  

    

PROMOCJA W WINDZIE 
Poprawiono: piątek, 30.10.2009 10:56 

 

Niektórzy z Was zobaczyli na własne oczy jak ze zwykłego gofra zrobić przepysznego 

Tofra. Od godziny 11.00. SMWS BEST Łódź częstując pachnącymi goframi przeprowadzał 

akcję promocyjną rekrutacji w windzie IFE. Wygłodniali studenci zachęceni aromatem 

chętnie wsłuchiwali się w opowieści BESTii. 

  

 

  

   

 

 

WIGILIA ERASMUS 
Poprawiono: piątek, 18.12.2009 14:41 

 

W czwartek 10.12.2009 na IFE odbyła się Wigilia dla studentów Erasmusa zorganizowana 

przez organizację studencką ESN-EYE. Dzieliliśmy się opłatkiem, jedliśmy tradycyjne 

potrawy z różnych stron Europy, śpiewaliśmy kolędy w językach krajów, z których 

pochodzą Erasmusi. Oczywiście każdy dostał świąteczne prezenty. Miłą, Wigilijną 

atmosferą pożegnaliśmy Erasmo udających się do swoich domów, życząc im "Wesołych 

Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!" 

ESN-EYE 
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ĆWICZENIA PRZECIWPOŻAROWE 
Poprawiono: piątek, 30.10.2009 10:53 

 

28 października 2009 roku w samo południe w budynku IFE odbyły się ćwiczenia 

przeciwpożarowe. 

Akcja przebiegła wzorowo. Z budynku zagrożonego ogniem i toksycznym dymem zostali 

wyprowadzeni wszyscy uczestnicy wydarzenia w czasie 8,5 minuty ustanawiając tym 

samym  nowy rekord IFE.SUKCESEM ĆWICZEŃ JEST FAKT, ŻE NIKT NIE 

ZGINĄŁ! Wszystkim pragnę podziękować za przykładne i godne pochwały postawy. 

Przemiłym strażakom gratulujemy sprawnie przeprowadzonej akcji, a naszym uroczym 

Paniom z biur IFE heroicznej ewakuacji z dachu budynku.  

Życząc Wam, aby takie sytuacje zdarzały się tylko na ćwiczeniach przeciwpożarowych. 

Pozdrawiam 

Ania 

 

    
  

      

            

  
  

  
      

  

  

MŁODZIEŻ Z CHICAGO 
Poprawiono: wtorek, 22.06.2010 11:12 

 

26 listopada odwiedziła nas grupa młodzieży z polskich szkół sobotnich z Chicago. 

Wycieczkę do Polski naszym młodym rodakom zorganizował Pan Zbigniew Piwoni – 

Prezes Zarządu Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Niles, IL.USA. www.mkopernik.org 

Pomimo bardzo napiętego harmonogramu, znaleźli czas na odwiedzenie PŁ IFE, gdzie 

zostali bardzo serdecznie powitani przez Pana Dyrektora CKM dr inż. Tomasz Saryusz-

Wolskiego. 

Po krótkim opisie wyjątkowości studiowania na IFE młodzi ludzie podzielili się na 3 grupy 

tematyczne. 

RECURRENCE RELATIONS - Pierwszą grupę poprowadził dr inż. Kuba Szczepaniak i 

zainteresował młodzież arytmetyką modularną i ciekawostkami teorii liczb. 

TEAM-BUILDING SESSION – Drugą grupą zajęła się mgr Grażyna Budzińska. Licealiści w 

aktywny sposób uczestniczyli w zajęciach dotyczących dynamiki procesów grupowych. 

Jednym z elementów zajęć było wykonanie grupowego zadania. Tym razem było to 

budowanie jak najwyższej wieży z papierów. 

ROBOTYKA - Trzeciej grupie dr inż. Witold Pawłowski, Prodziekan ds. Studiów Zaocznych 

i Doktoranckich Wydziału Mechanicznego PŁ, zaprezentował laboratorium robotyki. W 
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laboratorium tym studenci uczą się programowania, serwisowania i obsługi robotów 

wykorzystywanych w przemyśle. 

Mamy nadzieję, że chwile spędzone z nami na dłużej zapiszą się w pamięci naszych 

gości, którzy co ciekawsze doświadczenia opowiedzą swoim rodzicom, dziadkom i 

przyjaciołom w USA. 

Ania 
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