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

2011
Seminarium Ambasady Francuskiej
Poprawiono: środa, 01.02.2012 14:06

W dniach 16-18 czerwca 2011 r. odbyło się na IFE seminarium organizowane przez
Ambasadę Francuską
Ambasada Francji zaprosiła nauczycieli i lektorów języka francuskiego jak języka obcego
do udziału w seminarium dotyczącym głównie dydaktyki materiałów źródłowych (audiowizualnych) tworzenia kart pracy wykorzystanych lekcji, oraz wykorzystania
praktycznych możliwości redagowania i finansowania projektów.
Seminarium prowadzone było przez Thomas Laigle Attaché de coopération pour le
français Institut français de Pologne, Martine Corsain, doradcę pedagogicznego
wydawnictwa CAVILAM, Sébastien Ducourtioux, nauczyciela języka francuskiego z
Uniwersytetu Warszawskiego, Nathalie Viala, nauczyciela języka francuskiego z
Uniwersytetu Warszawskiego, Aleksandrę Długosz, z wydawnictwa FRSE

Debata Lyońska nt. „Kolejne 20 lat współpracy między Łodzią, a
Lyonem na dwóch płaszczyznach: kulturalnej i edukacyjne”
Poprawiono: środa, 01.02.2012 12:54

6 maja 2011 z okazji obchodów dwudziestolecia współpracy Łodzi i Lyonu studenci
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej oraz uczniowie XIII Liceum
Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej zorganizowali Debatę Lyońską nt. „ Comment de
dévellopera la coopération entre Lodz et Lyon dans les différents milieux durant les vingt
prochaines années?” („Kolejne 20 lat współpracy między Łodzią, a Lyonem na dwóch
płaszczyznach: kulturalnej i edukacyjnej”). Debata została przeprowadzona w Centrum
Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) przy współpracy z merostwem
Lyonu, przedstawicielami firm francuskich i z francuskich uczelni wyższych, a także
przedstawicieli władz miasta Łodzi. W konferencji uczestniczyli także uczniowie z klas
dwujęzycznych XIII LO w Łodzi. Debata opierała się na propozycjach młodych ludzi
dotyczących współpracy miast partnerskich, a także na opiniach ekspertów przybyłych
tego dnia na Aulę IFE. Konferencja dała studentom możliwość doskonalenia swoich
umiejętności językowych, sztuki argumentacji, a także umiejętności logicznego
prezentowania swojego stanowiska. Debata została rozpoczęta prezentacją
przygotowanego przez studentów IFE filmu podsumowującego 20 lat współpracy.
Międzynarodowi przedstawiciele biorący udział w filmie byli również obecni podczas
konferencji.

Wizyty studentów Erasmusa w IV i XXXI LO
Poprawiono: środa, 15.06.2011 10:54

Nawiązaliśmy współpracę z dwoma łódzkimi liceami: IV LO i XXXI LO. Odbyły się po dwie
wizyty do każdej z tych szkół. Studenci z zagranicy prowadzili zajęcia w ramach lekcji
angielskiego. Lekcje były bardzo barwne, a program tych zajęć był następujący:
przygotowany artykuł o national stereotypes (w załączniku) a po jego przeczytaniu
krótka dyskusja nt opinii o różnych narodowościach. Następnie w ramach 'team work'
licealiści dostali do rozwiązania kryminalny quiz (też w załączniku) na podstawie danych
informacji i przebiegu wydarzeń musieli wyciągnąć wnioski i sporządzić raport ze
śledztwa.
Ponadto, niektórzy Erazmusi mieli własne pomysły na taką lekcję - opowiedzenie trochę o
kulturze swojego kraju i wrażeniach odnośnie pobytu w Polsce. Jedna Turczynka,
Neslihan przeprowadziła grę, aby na rozdanych kartkach z imieniem danej osoby z grupy
dopisać 3 dobre cechy charakteru i jedną pozytywną odnośnie wyglądu, a następnie
zaprezentować (po angielsku) na forum klasowym. Gra ta miała bardzo pozytywną opinię
wśród licealistów. :)
Każde zajęcia, prowadzone przez koleżankę z Portugalii, zaczynały się od
zaprezentowania się każdego z uczniów, powiedzenie o sobie czym sie interesuje, jakiego
przedmiotu nie lubi jaki lubi. Następnie był tak zwany 'challenging task' - efektywne
zainicjowanie rozmowy z Portugalką, odgrywanie scenek. Potem każdy z uczniów
podchodził do tablicy i pisał swoje skojarzenia związane z Portugalią. Studentka ciekawie
opowiadała o tych rzeczach, nawiązał się miły dialog między nią a uczniami, cierpliwie
odpowiadała na wiele pytań zadawanych przez licealistów. Gdy w końcu na zajęciach
atmosfera się rozluźniła, uczniowie zostali podzieleni na grupy i rozwiązywali Criminal
Quiz. Motywacją dla nich były 5 dla tych, którzy pierwsi go rozwiązali :)
Relacja Ady Grzelak i Łukasza Gładysza

Attachments:
National Stereotypes.pdf

266 kB

THE CRIMINAL QUIZ.pdf

135 kB

6 maja 2011 odbyła się Uroczysta Ceremonia wręczenia medali za
współpracę akademicką.
Poprawiono: środa, 01.02.2012 12:41

W organizację obchodów 20-lecia współpracy Łódź-Lyon włączyły się łódzkie uczelnie.
Wręczono medale osobom zasłużonym dla łódzko-liońskiej współpracy
akademickiej. Politechnika Łódzka przyznała odznaczenia prof. Géneviève Compt-Bellot,
prof. Patrick Bourgin (oboje z Ecole Centrale de Lyon), Madame Lucette Dixon (Directrice
de l’Enseignement Supérieur - Région Rhône-Alpes).
Szczególnie uhonorowano wieloletnią pracę i pełne pasji zaangażowanie na rzecz
rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy Polską i Francją, szczególnie na rzecz
wymiany studenckiej i myśli naukowej między Łodzią i Lyonem. byłego Rektora prof.
Jana Krysińskiego.
Attachments:
02.pdf

496 kB

Międzynarodowy Festiwal Zdrowia i Urody Politechniki Łódzkiej
Poprawiono: środa, 18.05.2011 01:00

To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez Politechnikę Łódzką
wraz z Fundacją Quantum Satis, skierowane do studentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Festiwal odbył się 16-17 maja w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Atrakcyjny
program Festiwalu składał się z licznych pokazów, warsztatów, wystaw i konsultacji ze
specjalistami i miał zachęcić młodych ludzi do zdrowego stylu życia, propagowania
prozdrowotnej postawy i ograniczyć występowanie wśród młodzieży ryzykownych
zachowań, takich jak np. zażywanie środków psychoaktywnych.
Przez dwa dni w CKM PŁ można było m.in. wykonać pomiar tkanki tłuszczowej i
skonsultować swój sposób odżywiania z dietetykiem, zrobić przegląd jamy ustnej, a pod
okiem stylistki nauczyć się dobierać odpowiedni sposób ubierania się do swojej sylwetki.
Kosmetyczki pokazywały jak wykonać makijaż i jak dbać o skórę, bra-fitterki uczyły
Panie, jak wybrać odpowiedni biustonosz, pielęgniarki – jak prawidłowo wykonać
samobadanie piersi, a dla Panów znalazł się pyszny – ale oczywiście zdrowy –
poczęstunek oraz pokazy zajęć na siłowni. Podczas warsztatów relaksacji można było
nauczyć się technik radzenia sobie ze stresem, odbyły się również warsztaty rozwijające
kompetencje międzykulturowe oraz warsztaty terapii śmiechem. Oganizatorzy zapewnili
również ciekawe wykłady m.in. o tym jak stres wpływa na wygląd skóry, fakty i mity o
dopalaczach, czy dieta jest dla każdego oraz jak uchronić się przed chorobami
nowotworowymi.
Partnerami merytorycznymi Festiwalu byli m.in. Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Uniwersytet Łódzki, Szpital im. Kopernika w Łodzi, Synevo – Laboratoria Medicover,
Instytut Kosmetyczny Matis, Studio Kreowania Wizerunku Anna Mikulska, Centrum Diet
Carpe Diem, Klub Fitness „I’m fit”, Poradnia Żywieniowa Marzena Pawłowska, Adamed
Consumer Healthcare i wielu innych. Honorowym patronatem Festiwal objęli: Rektor
Politechniki Łódzkiej – prof. Stanisław Bielecki, Marszałek Województwa Łodzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska, a patronatem
medialnym: Telewizja TOYA, Studenckie Radio „Żak” oraz serwis DoUrody.pl.

W dniach 5-8 maja Łódź świętowała 20. rocznicę nawiązania
współpracy z francuskim Lyonem.
Poprawiono: piątek, 06.05.2011 01:00

Owocami współpracy Politechniki Łódzkiej z Lyon było między innymi powstanie w 1994
roku studiów „Université de la Mode” na ówczesnym wydziale Włókienniczym.
„Université de la Mode”zorganizowano przy Politechnice Łódzkiej we współpracy z
Francuskim Université Lumiere Lyon 2 oraz przy szerokiej współpracy wielu łódzkich
wyższych uczelni: Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej, Akademii Muzycznej oraz
Centralnego Muzeum Włókienniczego i profesjonalnych agencji reklamowych.
„Université de la Mode” są studiami podyplomowymi, finansowanymi przez Fundusz
Unii Europejskiej i dotyczą zarządzania przedsiębiorstwami, których produkty podlegają
zmiennym wpływom szeroko pojętej mody w przemyśle odzieżowym, włókienniczym,
architekturze, wyposażeniu i wystroju wnętrz.
Kolejnym owocem i bardzo istotnym osiągnięciem było utworzenie studiów „Gestion et
Technologie”. Studia te powstały przy współpracy i ogromnym wkładzie uczelni
Lyońskich: École Centrale de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Catholique
de Lyon, oraz uczelniami regionu: Ecole Supérieure deCommerce de Chambéry i Ecole
Supérieure de Commerce Saint-Etienne. Studia „Gestion et Technologie” są jedynymi
studiami technicznymi w Europie środkowej i wschodniej prowadzonymi w języku
francuskim. Studia te dają szerokie możliwości realizowania części studiów we Francji,
uzyskania podwójnego dyplomu oraz stale rozwijają wymianę studencką.
http://www.halolodz.pl/wiadomosci/wiadomo%C5%9Bci/artykul,5580,%C5%82%C3%B3
d%C5%BA-%C5%9Bwi%C4%99tuje-20-lecie-wsp%C3%B3%C5%82pracy-zlyonem.html

FRANCUSKI BULWAR
Poprawiono: poniedziałek, 09.05.2011 01:00

W sobotę 07. maja 2011r. w ramach obchodów 20lecia współpracy Łódź-Lyon miał
miejsce „FRANCUSKI BULWAR” - projekt promujący kulturę francuską. Wydarzenie
zrealizowano w pasażu Schillera a w jego działania wpisała się degustacja kulinarna
kuchni, scena piosenki, teatr i taniec, działania z zakresu street artu, turniej gry w boule
w parku Sienkiewicza a wszystko przy udziale partnerów UMŁ i Konsulatu Francji w Łodzi,
artystów, przedsiębiorców, młodzieży i studentów IFE.

3rd IFE PARTY
Poprawiono: czwartek, 17.11.2011 13:54

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (International Faculty of
Engineering – IFE) już po raz trzeci zorganizowało w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i
Sztuki radosną imprezę skierowaną do uczniów szkół średnich.
W tym roku główny cel, czyli przedstawienie oferty edukacyjnej IFE połączono z
profilaktyką radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w codziennym
młodzieżowym życiu. Charakter imprezy promował bezpieczną i dobrą zabawę, dając tym
samym alternatywny rodzaj spędzenia wolnego czasu. Wszystkie działania prowadzone w
ramach IFE PARTY oparte były na logicznym myśleniu wykorzystywanym w rozwiązaniu
kryminalnych zagadek.

Myślą przewodnią wydarzenia było hasło „Detective Party”. Zgodnie z nim wszystkie
działania tj. rozwiązanie „Zagadki detektywistycznej IFE”, pokazy, konkursy, zabawy oraz
mini-wykłady prowadzone były w klimacie powieści detektywistycznych.
W naszą imprezę zaangażowała się łódzka Policja oraz łódzki WOPR, dzięki którym goście
mogli uczestniczyć między innymi w warsztatach połączonych z pokazem tresury
policyjnych psów służbowych oraz w akcji ratowania życia. Wspaniałemu zaangażowaniu
młodzieży z łódzkiego WOPR zawdzięczamy to, że młodzież uczestnicząca w IFE PARTY
mogła trenować BLS (Basic Life Support) i użycie Defibrylatora AED (Automated External
Defibrillation). Taki właśnie defibrylator jest od tego roku akademickiego elementem
wyposażenia budynku IFE. Warto dodać, że wszyscy pracownicy IFE przeszli praktyczne
szkolenia z BLS-AED!
IFE PARTY powstało z inicjatywy studentów IFE, a w przygotowanie zabawy żywo
zaangażowali się również studenci z zagranicy biorący udział w wymianie Erasmusa.
Studenci dziesięciu programów pierwszego stopnia prowadzonych na IFE połączyli się w
grupy i przygotowali pięć różnorodnych tematycznie sal. Wystroje sal oraz mini zagadki
poszczególnych kierunków powiązane były z przewodnim tematem imprezy. Mini zagadki
naprowadzały na rozwiązanie przygotowanej przez ulubionego wykładowcę studentów IFE
– „Szczepana” przewodniej Zagadki Detektywistycznej IFE. Bezpośredni kontakt ze
studentami poszczególnych programów oraz niepowtarzalna atmosfera imprezy ułatwiła
licealistom uczestniczącym w IFE PARTY zadawanie różnorodnych pytań na temat
studiowania na PŁ.
Studenci zagraniczni dzięki tej imprezie przybliżyli kulturę i zwyczaje swoich ojczystych
krajów, zaprezentowali tańce, piosenki regionalne, zaprosili na degustację narodowych
dań, a także przedstawili uczelnie, z których pochodzą. Pozwoliło to wymienić
doświadczenia, poczuć międzynarodową wspólnotę, a przede wszystkim poznać
fantastyczną atmosferę tworzoną przez studentów.
Wszystkich zachwycił fenomenalny pokaz tańca brzucha w wykonaniu naszego Belly
Dance! Całą imprezę uświetnił energetyczny występ zespołu Fabrykanci, którego
wokalistą jest pozytywnie zakręcony wykładowca IFE.
Liczne konkursy, różnego rodzaju atrakcje i muzyka uprzyjemniły ten wieczór wszystkim
uczestnikom i uświadomił, że studiowanie w języku obcym nie jest tak trudne jak
mogłoby się wydawać.
Anna Gryszkiewicz
http://www.youtube.com/watch?v=DaGHuBkiOXI
http://www.youtube.com/watch?v=EIdFi4Odi6Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mgnDootYm9c&feature=related

DEBATA BAŁTYCKA 2011
Poprawiono: wtorek, 14.06.2011 13:56

W piątek 15 kwietnia, w ramach Konferencji Bałtyckiej, mieliśmy przyjemność gościć
wykładowców i studentów z ponad 10 krajów. Jak w roku ubiegłym debata była
przeprowadzona zgodnie z zasadami debaty oxfordzkiej, która polega na przedstawieniu
argumentów za i przeciw. Wyłonione podczas losowania, jury oceniało słuszność
argumentów, sposób ich przedstawienia. Dzięki temu każdy mógł przedstawić swój punkt
widzenia.
Tegorocznym tematem dyskusji były problemy związane z zaprzestaniem za wszelką
cenę stosowania nieodnawialnych źródeł energii tj. węgiel, gaz, ropa, itp. Debata była
niezwykle burzliwa. Uczestnicy mieli mocne argumenty zarówno za i przeciw. Do ostatniej
chwili nie było wiadomo, która grupa lepiej przedstawia swoją opinię i kontrargumentuje

zdanie przeciwników. Jury niewielką większością głosów zadecydowało, że tym razem
zwyciężyła grupa przeciwna. Wieczorem, po debacie, przyjacielskiej atmosferze, wszyscy
uczestnicy spotkali się w restauracji Soplicowo serwującej wyśmienitą, tradycyjną, polską
kuchnię na uroczystą kolację kończącą pracowity dzień.
Zuzanna Pawlak

XV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy
Poprawiono: środa, 01.02.2012 13:38

Rekordowa liczba wystawców, gości i wydarzeń - to najkrótsze podsumowanie XV
Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2011, który odbył się w
Warszawie w dn. 03-05 marca 2011.
Ponad 50 tys. osób – uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców - odwiedziło tę
największą w kraju imprezę edukacyjną!
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej przedstawiło swoją bogatą
ofertę edukacyjną opartą na efektach kształcenia wraz z nowymi kierunkami studiów
otwartymi w ramach projektu.
Beata Krupińska

Studenci IFE na International Day w Jönköping University
Poprawiono: piątek, 20.05.2011 14:45

International Day jest jednym z najbardziej ekscytujących i kolorowych wydarzeń w
Jönköping University (Szwecja). W tym roku, 6 kwietnia ponad 30 narodowości spotkało
się w budynkach 4 sąsiadujących uniwersytetów by zaprezentować swoje kraje i uczelnie.
Goście, których było ponad tysiąc, mogli przebierać w bogactwie narodowych potraw i
napojów. Na Polskim stoisku dużym zainteresowaniem cieszyła się projekcja
multimedialna krótkiej historii Polski autorstwa Tomasza Bagińskiego. Dostępne były
również materiały promocyjne Politechniki Łódzkiej, IFE i miasta Łódź.
Oto wspomniany uprzednio film, który jest chyba najlepszym materiałem promocyjnym
Polski: http://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8
Krzysztof Karolczak

Zobacz który ze studentów IFE został Stypendystą firmy
Accenture!
Poprawiono: piątek, 20.05.2011 14:43

Najwyższą punktację (90 pkt.) uzyskała KAMILA WOJCIECHOWSKA, która studiuje na
kierunku Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki
Łódzkiej i to ona właśnie już od dziś może cieszyć się tytułem Stypendystki firmy
Accenture w ramach programu Młodzi w Łodzi. GRATULUJEMY!
A oto punktacja pozostałych osób:
Beata Paczyńska – 85 pkt.
Marcin Tadeusiak – 85 pkt.
Dominika Grabowska – 75 pkt.
Aleksander Śniady – 70 pkt.
Aleksandra Chećko – 65 pkt.
Piotr Walas – 65 pkt.
Paweł Woźniak – 60 pkt.
Adam Godlewski – 60 pkt.
Więcej informacji znajdziecie tutaj:
http://mlodziwlodzi.pl/zobacz-kto-zostal-stypendysta-firmy-accenture/

XIV Łódzkie Targi Edukacyjne '2011
Poprawiono: środa, 01.02.2012 13:33

W dniach 10-12 marca 2011 w Łodzi w Hali Expo odbyły się XIV Łódzkie Targi
Edukacyjne, które są największą imprezą prezentującą wszechstronną ofertę edukacyjną
w regionie łódzkim. Młodzież miała możliwość poznania interesujących propozycji szkół
wyższych z całego kraju. W ramach Targów, Centrum Kształcenia Międzynarodowego,
przedstawiło oferowane kierunki studiów oraz zaprezentowało wszechstronne formy
wsparcia realizowane w ramach Projektu wraz z wprowadzanym nowym modelem
kształcenia.
Beata Krupińska

Reportaż „Studenci zagraniczni w Łodzi ”
Poprawiono: środa, 23.03.2011 09:24

Wszystkich zapraszamy do obejrzenia reportażu Katarzyny Kindykiewicz
„Studenci zagraniczni w Łodzi”, w którym wzięli udział nasi studenci.
http://www.tvp.pl/lodz/reportaze/studenci-zagraniczni-w-lodzi/3995545

Promocja Edukacyjna - Toruń'2011
Poprawiono: czwartek, 10.03.2011 00:00

W dn. 08-09 marca 2011 miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu przy ulicy Gagarina było miejscem Ogólnopolskich Targów Ofert Edukacji
Akademickiej adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Na stoisku Politechniki Łódzkiej studenci IFE zaprezentowali ofertę dydaktyczną, udzielali
wszystkich niezbędnych informacji na temat otwartych w ramach projektu nowych
kierunków studiów oraz przedstawili inne formy wsparcia proponowane w realizowanym
projekcie. Ponadto zapoznali potencjalnych studentów z zasadami rekrutacji
obowiązującymi na Politechnice Łódzkiej.
Beata Krupińska

3rd IFE PARTY
Poprawiono: poniedziałek, 19.08.2013 11:19

15 kwietnia 2011 roku o godzinie 18 00 rusza 3rd IFE PARTY.
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (International Faculty of
Engineering – IFE) już po raz trzeci organizuje w ramach Festiwalu Nauki, Techniki ii
Sztuki, imprezę skierowaną do uczniów szkół średnich pn. 3rd IFE PARTY.
W przygotowanie zabawy żywo zaangażowali się studenci IFE oraz studenci z zagranicy
biorący udział w wymianie ERASMUSA. Dzięki niej, przybliżą oni kulturę i zwyczaje swoich
ojczystych krajów, zaprezentują tańce, piosenki regionalne, zaproszą na degustację
narodowych dań, a także przedstawią uczelnie z których pochodzą. Pozwoli to
uczestnikom na wymianę doświadczeń i integrację na poziomie międzynarodowym.
Myślą przewodnią całego wydarzenia jest hasło ‘DETECTIVE PARTY’ dlatego też
wszystkie działania tj. rozwiązanie ZAGADKI IFE, pokazy, konkursy, zabawy oraz miniwykłady w języku angielskim i francuskim prowadzone będą w klimacie powieści
detektywistycznych. W czynne uczestnictwo w wydarzeniach zaangażowały się Komenda
Wojewódzka Policji w Łodzi (ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź) oraz WOPR (ul.
Roosevelta 17, 90-056 Łódź). Zaprzyjaźnione Wydziały PŁ specjalnie na tę okazję
przygotowały różnorodne doświadczenia naukowe nawiązujące do tematu imprezy.
Mamy nadzieję, że liczne konkursy, różnego rodzaju atrakcje i muzyka uprzyjemnią ten
wieczór wszystkim uczestnikom i uświadomią, że studiowanie w języku obcym nie jest
tak trudne jak mogłoby się wydawać.
Dla zwycięzców, którzy rozwiążą przewodnią ZAGADKĘ DETEKTYWISTYCZNĄ IFE
przewidziane są nagrody.
Liczymy na świetną zabawę.

II Festiwal Studenckich Kół Naukowych w ramach Targów
Edukacyjnych oraz Drzwi Otwartych w Politechnice Łódzkiej
Poprawiono: poniedziałek, 07.02.2011 12:01

W dniach 13-14 stycznia 2011 w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Elektroniki,
Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki odbył się II Festiwal Studenckich Kół
Naukowych w ramach Targów Edukacyjnych oraz Drzwi Otwartych w Politechnice
Łódzkiej.
Na stoisku Centrum Kształcenia Międzynarodowego poza możliwością zapoznania się z
ciekawą ofertą edukacyjną można było wziąć udział w konkursie. Przybyła młodzież
losowała wlepkę z LOGO IFE z zaznaczoną flagą jednego z krajów świata. Następnie
należało odgadnąć do jakiego kraju flaga należy. Uwierzcie nie było to łatwe. W
przypadku krajów europejskich czy nawet afrykańskich nie przysporzyło to tyle trudności
co w przypadku krajów azjatyckich czy amerykańskich. Dodatkowo studenci IFE wraz ze
studentami Erasmus’a malowali na twarzach lub rękach chętnym uczestnikom
wylosowane przez nich flagi. Nasi studenci przybrani narodowymi flagami nadali
międzynarodowy charakter całemu stoisku IFE .
Punktualnie o 12 00 nasz rewelacyjny „Belly Dance” skupił na sobie uwagę wszystkich
przybyłych na Targi. Po wspaniałym wystąpieniu dziewczyn przeszliśmy z zainteresowaną
młodzieżą do budynku IFE, gdzie odbyły się owocne w rozmowy spotkania połączone z
prezentacjami IFE poprowadzonymi przez Panią dr inż. Dorotę Piotrowską, Z-cę
Dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego d/s kształcenia oraz przez naszych
studentów Michała Garbacza i Pawła Trybulskiego.
WSZYSTKIM chciałam gorąco podziękować za zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji
Targów Edukacyjnych i drzwi otwartych IFE. Pomimo trudnego dla Was okresu

znaleźliście chęci, czas i siłę na ZAUROCZENIE publiczności. Wszystko wyszło wspaniale!
Przekazuję Wam również słowa uznania Działu Promocji PŁ.
Ania Gryszkiewicz

