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

2012
III Targi Edukacyjne w Wieluniu
Poprawiono: środa, 28.03.2012 01:00

W dn. 28 marca 2012 r. w Hali Sportowej przy ul. Częstochowskiej 35 w Wieluniu odbyły
się III Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych. Wśród stoisk znalazła się
również oferta Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Łódzki Salon Maturzystów - Perspektywy 2012
Poprawiono: wtorek, 25.09.2012 01:00

W dniach 24-25 września 2012 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbył się Łódzki Salon
Maturzystów - Perspektywy 2012. Wśród stoisk znalazła się również oferta Centrum
Kształcenia Międzynarodowego.

XIX edycja Promocji Edukacyjnej TORUŃ 2012
Poprawiono: środa, 07.03.2012 00:00

W dniach 6-7 marca 2012 w miasteczku uniwersyteckim przy ulicy Gagarina w Toruniu
odbyła się XIX edycja Promocji Edukacyjnej.
W ramach tego wydarzenia edukacyjnego Centrum Kształcenia Międzynarodowego na
stoisku Politechniki Łódzkiej zaprezentowało ofertę edukacyjną. Targi Ofert Edukacji
Akademickiej Promocja Edukacyjna są bardzo znanym wydarzeniem i cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży z obszaru województwa łódzkiego.

Promocja na terenie Polski
Poprawiono: piątek, 21.09.2012 01:00

W dn. 17-21 września 2012 r. studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego
promowali naszą uczelnię na terenie Polski.
Studenci odwiedzili szkoły ponadgimnazjalne w Trójmieście, Krakowie oraz Katowicach.
Przybliżyli oni ofertę unikatowych kierunków studiów otwartych w ramach projektu.
Przeprowadzone zostały prezentacje oraz odbyły się bezpośrednie spotkania z młodzieżą
przy stoiskach promocyjnych w trakcie których studenci przedstawili nowoczesny model
kształcenia. Studenci IFE uświadamiali młodzieży ponadgimnazjalnej, że oferowane
kierunki studiów umożliwiają zdobycie preferowanych przez pracodawców kompetencji i
podwyższają ich konkurencyjność na rynku.
Studenci w większości odwiedzanych szkół spotkali się z bardzo dużym zainteresowaniem
młodzieży z uwagi na deficyt obcojęzycznych studiów w ofertach szkół wyższych.

XVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy'2012
Poprawiono: sobota, 03.03.2012 00:00

W dniach 1-3 marca 2012 w Warszawie odbył się XVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny
Perspektywy'2012, który skupia wokół siebie rzeszę szkół wyższych oraz zainteresowaną
studiowaniem młodzież.
W ramach Salonu, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łózkiej również
zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną opierając się na nowootwartych kierunkach
studiów oraz przedstawiło kompleksową informację nt. możliwości kształcenia.

I Salon "Studia i Kariera z Francją
Poprawiono: czwartek, 23.02.2012 00:00

W dn. 22-23 lutego 2012 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbył się Salon
"Studia i Kariera z Francją" podczas którego Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechniki Łódzkiej zaprezentowało realizowane kierunki studiów, prestiżowe z uwagi na
swoją innowacyjność i nowe metody kształcenia.

2 Mobility Week! 2 MOBILITY PARTY IFE
Poprawiono: czwartek, 24.11.2011 15:10

2 Mobility Week, I like it!
„Hur mår du Erasmus? Jak się masz Erasmusie? Dzięki. W porządku. Lubię mój nowy
uniwersytet.”
To krótkie powitanie w Uniwersytet Linkoping w Szwecji relacjonuje studentka Justyna
Fryczak, studentka Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. I
dodaje „Kiedy tylko przyjechaliśmy do Szwecji powitała nas niesamowicie zielona trawa,
niebieskie niebo zarówno w mieście, jak i poza:) Szkoda tylko, że pada większość czasu.”
Justyna Fryczak, jak i 300 innych studentów Politechniki Łódzkiej wyjechało w tym roku
akademickim za granicę w ramach programu Erasmus. W każdym roku akademickim o

10% więcej studentów PŁ decyduje się na podjęcie studiów lub odbycie praktyki za
granicą. To właśnie z myślą o przyszłorocznych stypendystach Biuro Międzynarodowej
Wymiany Studenckiej PŁ i Stowarzyszenie ESN-EYE zorganizowało 2 Mobility Week (2428 października 2011) – cykl wydarzeń wprowadzających w tajniki przygotowań,
organizacji i pobytu za granicą na stypendium Erasmus.
Erasmus, say yes!
Przed wyjazdem za granicę studenci przede wszystkim martwią się o swój poziom
znajomości języka obcego, w szczególności o to, czy poradzą sobie ze zrozumieniem
wykładów i zaliczeniem egzaminów. Studenci niedowierzający w swoje w umiejętności
językowe mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli
uczelni zagranicznych i przekonać się, że rozumieją przekazywane treści. "Niecodzienny
wykład o chwytliwym temacie „Hacking Planning / Computer Forensics” ” wygłosił dr
Manuel Jose Fernandez Iglesias z Uniwersytetu w Vigo” – ocenia Tomasz Kosiński student
Wydziału EEIiA, na którego dopiero czeka przygoda z Erasmusem. W całej PŁ odbyły się
spotkania i zajęcia z wykładowcami z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Turcji i Francji.
Przez cały tydzień ogromnym zainteresowaniem cieszyły się lekcje pokazowe języków
obcych „Language tasters” prowadzone przez lektorów Studium Języków Obcych PŁ oraz
nauczycieli z Finlandii i Chin. Jednak największym przebojem okazała się „Polyglotus
Cafe”, która odbyła się poza campusem w kawiarni MS Cafe. „Było to spotkanie służące
przełamywaniu barier językowych i pomagające integracji międzykulturowej” –
relacjonuje w fotoreportażu Dawid Świątkowski laureat konkursu „Mobility Week w
zbliżeniu” . Praktycznie wszyscy uczestnicy kawiarenki wzięli udział w międzykulturowym
„speed dating”. „Krótkie rozmowy z wybranym losowo partnerem prowadzone po
francusku, włosku, portugalsku, angielsku i polsku było kontynuowane jeszcze długo po
zakończeniu zabawy” opisuje Dawid. Dla tych, którzy biegle posługują się językiem
angielskim „Language tasters” i „Polyglotus Cafe” były okazją do „rozsmakowania się” i
być może podjęcia nauki kolejnego języka obcego. Przecież Erasmus to również szansa
na poznanie języków regionalnych i rozwijania kompetencji językowych, tak
poszukiwanych na rynku pracy.
Erasmus your life
Zanim zdecydują się na pobyt za granicą, studenci pytają, czy Erasmus się opłaca i jakie
korzyści niesie za sobą wymiana studencka. Niezdecydowanym i „erasmusosceptykom”
Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej zaproponowało spotkania z byłymi
stypendystami oraz przedstawicielami firm Infosys, Ericpol oraz Austrian Centre of
Industrial Biotechnology. Przedstawiciele tych instytucji dyskutowali w CKM PŁ na temat
„Praktyk za granicą i ich roli w karierze zawodowej”. Pani Kamila Napora – absolwentka
PŁ, stypendystka programu Erasmus, obecnie doktorantka w ACIB podkreśliła, że „pobyt
na zagranicznym stypendium to ważny atut absolwentów ubiegający się o praktykę, staż
lub pracę w Polsce i za granicą. Świadczy on o ciekawości świata, umiejętności adaptacji
do nowych warunków i znajomości języków”. Szansą na praktyczne sprawdzenie
umiejętności językowych były również symulacje rozmów kwalifikacyjnych
przeprowadzone przez przedstawicieli firm. W wyniku rozmów aż sześciu studentów PŁ
zrealizuje praktykę Erasmus w instytucji badawczej ACIB, natomiast firma Ericpol
zaprosiła wybranych studentów do swojej siedziby na „work shadowing” tzw. staż
towarzyszący pod okiem specjalisty.
…cause my name is Erasmus

Ci, którzy powrócili z uczelni zagranicznej szukają możliwości kolejnego wyjazdu w czasie
studiów lub stałej pracy poza granicami Polski. Z wielkim zainteresowaniem spotkała się
oferta szkolenia w Biurze Karier PŁ na temat „Jak zrobić karierę w międzynarodowej
korporacji – czyli procedury rekrutacyjne, a efekt globalizacji”. Szczęśliwcy, którym
udało zapisać się na szkolenie dowiedzieli się, jak przygotować się do rekrutacji w języku
obcym i opracować dokumenty aplikacyjne według standardów europejskich Europass. O
pracy za granicą również w formie wolontariatu dyskutowano na warsztatach
„Wolontariat międzynarodowy Twoją szansą” oraz „Europraca – zatrudnienie w Unii”.
Warsztaty poprowadziła p. Joanna Jędrzejczak z Fundacji Edukacji i Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
2 MOBILITY PARTY!
Zwieńczeniem całotygodniowego wydarzenia było Mobility Party tradycyjnie
zorganizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. W wystroju
Halloween wśród dyń, czarownic i pajęczyn bawili się studenci polscy i
zagraniczni. Zachęcały stoiska ze smakołykami z całej Europy: pikantne
„niemieckie wurstle”, cieniutkie i ciepłe francuskie naleśniki, portugalski ryż na
słodko i dorsz ze śmietaną „bacalchau com natas” oraz tureckie specjały. Pod
skrzydłami studentów z ESN-EYE Centrum Kształcenia Międzynarodowego
rozbrzmiewało muzyką ze wszystkich stron Europy, a pokaz greckich tańców w
kręgów zainspirował gości do przyjrzenia się bliżej kulturze krajów z południa
Europy. Niezależnie od tego, czy będzie to wyjazd na południe, czy północ Europy, warto
podjąć to wyzwanie. Erasmus, say yes!
mgr Beata Ogrodowczyk
Śródtytuły w artykule zostały zaczerpnięte z prac nadesłanych na konkurs „Moja
przygoda z Erasmusem - fotorelacja”.

Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli
Poprawiono: środa, 22.02.2012 00:00

22 lutego 2012 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli odbyły się Targi
Edukacyjne, podczas których młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych zapoznała się z
ofertą edukacyjną uczelni wyższych z regionu, w tym również z innowacyjnymi
kierunkami studiów zaprezentowanymi przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechniki Łódzkiej. Młodzież dowiedziała się dzięki jakim narzędziom opracowanym w
ramach projektu zapewniona jest wysoka jakość kształcenia w naszej jednostce.

KONFERENCJA BAŁTYCKA listopad 2011
Poprawiono: wtorek, 23.04.2013 08:41

W piątek 18 listopada, w ramach Konferencji Bałtyckiej, organizowanej przez BUP, pod
patronatem Politechniki Łódzkiej, mieliśmy okazję gościć przedstawicieli z ponad 9 krajów
Europy środkowo - wschodniej, na debacie Bałtyckiej. Jak co roku, debata była
przeprowadzona w stylu oxfordzkim, umożliwiającym wszystkim uczestnikom drużyn
przedstawienie swoich argumentów za i przeciw, oraz punktu widzenia.
Tematem tegorocznej debaty był aspekt zbrojeń w naszym regionie. Drużyny podzieliły
się na grupy, z których jedna wnioskowała o utrzymanie armii i jej rozwijanie, a druga
przeciwstawiała się tej tezie, wnosząc o całkowitą likwidacje sił zbrojnych.

Dyskusja była nad wyraz burzliwa, i obfitowała w niespodzianki, po raz pierwszy w
historii zdarzyło się również aby w trakcie debaty reprezentanci stron zmieniali się z
ludźmi z publiki. Debata składała się z 4 faz, które podlegały ocenie sędziów, w tym
dyskusji, odpierania argumentów i mowy końcowej. Podczas trwania debaty podnoszone
było wiele argumentów o podłożu społecznym, gospodarczym, jak również ekologicznym.
Ostatecznie dzięki śmiałym argumentom i niebagatelnym umiejętnością odpierania
argumentów drużyny przeciwnej, niewielka przewagą wygrała drużyna odnosząca się
pozytywnie do zbrojenia.
19 listopada, po imprezie studenci IFE biorący udział w debacie zostali zaproszeni na
uroczyste podsumowanie konferencji, oraz ognisko żegnające naszych miłych przybyszów
z zagranicy. Wszyscy tańczyli, śpiewali i grali, do późnych godzin wieczornych i rannych.
:)
Piotr Mamenas, CS

8 stypendiów Młodych w Łodzi dla studentów IFE!
Poprawiono: czwartek, 01.03.2012 13:50

W tym roku jesteśmy jeszcze lepsi! Na 20 stypendiów przyznanych w ramach programu
„Młodzi w Łodzi”, 18 stypendiów trafiło do Politechniki Łódzkiej w tym 8 stypendiów do
studentów IFE!
Serdecznie gratulujemy!
http://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/finansowanie-akademikow-i-stypendia/stypendiafinansowane-przez-pracodawcow/

Łódzki Salon Maturzystów-Perspektywy 2011
Poprawiono: piątek, 30.09.2011 01:00

Tegoroczny Łódzki Salon Maturzystów odbywający się w Politechnice Łódzkiej na
Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w dniach 28 i 29
września 2011 r. zgromadził szerokie grono młodzieży zainteresowanej studiowaniem
na uczelni technicznej.
W ramach Salonu Centrum Kształcenia Międzynarodowego zaprezentowało nowe kierunki
studiów oraz poszczególne formy wsparcia realizowane dzięki projektowi
współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Beata Krupińska

Targi Edukacyjne i Drzwi Otwarte w PŁ'2012
Poprawiono: środa, 01.02.2012 13:45

W dn. 19 i 20 stycznia 2012 w Politechnice Łódzkiej odbyły się Targi Edukacyjne, w
ramach których młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną poszczególnych Wydziałów i
Jednostek.
Centrum Kształcenia Międzynarodowego przedstawiło powstałe w ramach projektu nowe
kierunki studiów oraz umożliwiło zainteresowanym uczniom przyswoić wiedzę nt IFE i
realizowanych w jednostce przedsięwzięć, w tym uczestnictwo w atrakcyjnych formach
wsparcia oferowanych przez projekt.

Beata Krupińska

Masa Krytyczna IFE
Poprawiono: środa, 01.02.2012 14:09

27. września został ustanowiony przez Światową Organizację Turystyki UNWTO
Światowym Dniem Turystyki. W tym roku odbywał się on pod hasłem Turystyka Łączenie Kultur. Stał się okazją do podkreślenia roli turystyki w zbliżaniu różnorodnych
kultur z całego świata i wspierania globalnego zrozumienia poprzez podróże. W związku z
tym pracownicy IFE zorganizowali „Masę Krytyczną IFE” i przejechali ulicami Łodzi na
rowerach Politechniki Łódzkiej. Wyznaczona trasa przebiegała ulicą Piotrkowską, przejazd
Placem Wolności, a dalej ulicą Zgierską, przez Park Adama Mickiewicza do Arturówka i z
powrotem na teren Politechniki Łódzkiej.
Charakterystycznie oznakowane rowery Politechniki wzbudzały zainteresowanie mijanych
przechodniów. Godnym wspomnienia jest fakt, iż wiele osób zatrzymywało grupę chcąc
uzyskać informację gdzie takie rowery mogliby wypożyczyć. W związku z tym pracownicy
IFE planują powtarzać kilka razy w roku taki rodzaj promocji PŁ.

