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WYBIERAM ŁÓDŹ
» Do Łodzi przeprowadziłam się kilka lat temu,
teraz tu mieszkam i studiuję. Wybrałam Łódź
i wiem, że to była najlepsza decyzja. «

M

aturzysto, przed Tobą czas kluczowych wyborów.

Jest laureatem konkursu na “Najbardziej innowacyjną

Kim chcesz być? Co chcesz robić? W jakim

i kreatywną uczelnię w Polsce, w tworzeniu perspektyw

miejscu się znajdziesz? Jak widzisz siebie

zawodowych”. To jedna z najchętniej wybieranych wyższych

za 5, 10, 15 i więcej lat? Twoja droga zaczyna się właśnie

szkół technicznych, której dyplom cieszy się uznaniem

w tym momencie – zaplanuj ją z nami! Przed Tobą okres

polskich i zagranicznych pracodawców.

studiów, które zaowocują wiedzą, doświadczeniami

Uniwersytet Medyczny jest jedną z największych uczelni

zawodowymi, nowymi znajomościami, licznymi spotkaniami

medycznych w Polsce. Kształci lekarzy, stomatologów,

i wydarzeniami. Będziesz kształtować siebie i wybierać

farmaceutów, specjalistów usług medycznych i jako

kierunek na całe życie. Rynek pracy oferuje wiele możliwości

jedyna uczelnia w Polsce, prowadzi studia oficerów lekarzy

i jest nieprzewidywalny, kiedy na niego wkroczysz spotkasz

dla wojskowej służby zdrowia we współpracy z MON.

się z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Pamiętaj, że to

Łódzki Uniwersytet Medyczny zajmuje czołowe miejsce

Ty musisz zdecydować, co chciałbyś robić, skupiając się na

w rankingach uczelni, a zaplecze dydaktyczne, badawcze

swoich zainteresowaniach i umiejętnościach. Wykorzystaj

i laboratoryjne jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

efektywnie ten czas. Nie pozwól na nudę i przypadkowość.

Istotne miejsce na akademickiej mapie Łodzi zajmuje słynna

Zaplanuj swoje studia już teraz, najlepiej jak możesz,

na całym świecie i jedna z najstarszych łódzka Szkoła

a najlepiej... po łódzku!

Filmowa.

Wybierz akademicką Łódź w samym centrum Polski, w której

Kształci reżyserów, operatorów, animatorów, fotografików,

studiuje obecnie ponad 120 tys. osób, na sześciu uczelniach

scenarzystów, montażystów, kierowników produkcji filmowej

państwowych i kilkunastu niepublicznych. Uczelnie proponują

i telewizyjnej oraz aktorów. Studenci rozwijają swój warsztat

swoim studentom różnorodność ciekawych kierunków,

artystyczny i przygotowują się do pracy na licznych zajęciach

liczne koła naukowe, udział w organizacjach studenckich,

praktycznych.

wyjazdy zagraniczne, wymiany studentów w ramach
takich programów jak Erasmus, warsztaty, szkolenia,

Obok „Filmówki” artystyczne pasje możesz rozwijać na

stypendia, granty, praktyki i staże. Łódź, miasto studentów

Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej. ASP

to renomowane uczelnie, niepowtarzalny klimat i jedyny

kształci artystów plastyków przygotowanych do samodzielnej

w swoim rodzaju program „Młodzi w Łodzi”.

pracy twórczej w wielu specjalizacjach: projektantów tkaniny,
ubioru, biżuterii, grafiki projektowej, grafiki warsztatowej, form

Wśród czołowych uczelni w Łodzi jest Uniwersytet Łódzki,

przemysłowych i architektury wnętrz. Akademia Muzyczna

oferujący ponad 40 kierunków i ponad 150 specjalności.

prowadzi studia dla przyszłych ar tystów - muzyków,

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi możesz

a także teoretyków, krytyków i pedagogów muzycznych.

studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje

Intensywne kontakty z uczelniami zagranicznymi ułatwiają

otrzymanie dyplomów dwóch uczelni. W ramach programu

studentom rozwój artystyczny na polu międzynarodowym.

Socrates/Erasmus studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą

Ofertę studiów łódzkich uczelni uzupełnia kilkanaście uczelni

kontynuować naukę w 23 krajach Europy.

niepublicznych, w których także znajdziesz ciekawe kierunki

Politechnika Łódzka od wielu lat zajmuje czołowe miejsca

i mnóstwo interesujących propozycji, dzięki którym możesz

w rankingach uczelni technicznych.

się rozwijać i zdobywać doświadczenie.
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STUDENCKIE
ŻYCIE, CZYLI CO
CIEKAWEGO
ROBIĆ PO
ZAJĘCIACH?
Pamiętaj studia to nie tylko nauka, to także nowi ludzie i miejsca. Dla wielu maturzystów przejście
ze szkoły średniej na uczelnię wyższą to wejście w inny świat, to początek nowego, studenckiego
życia. Łódź jest dynamicznie rozwijającym się miastem, które nigdy nie śpi, nie zwalnia tempa,
pociąga i inspiruje. Daj się zaskoczyć wyjątkowym klimatem, który pokochały pokolenia artystów,
filmowców, twórców mody, muzyki i designu. Zostań częścią młodej łódzkiej społeczności.
Wpadnij na lunch do OFF Piotrkowska i daj się przekonać, że warto studiować w Łodzi. Zamieszkaj
i baw się na legendarnym osiedlu studenckim Lumumbowo lub w kampusie Politechniki Łódzkiej. Na
specjalne oferty i zniżki dla studentów możesz liczyć nie tylko w kinach, teatrach, u organizatorów
koncertów, ale także w całej plejadzie pubów, klubów, i restauracji. Specjalnie dla łódzkich
studentów powstała karta rabatowa „Młodzi w Łodzi”, dzięki której spędzanie wolnego czasu jest
jeszcze przyjemniejsze, bo kosztuje mniej :)

fot. P. Wojtyczka

WYBIERAM ŁÓDŹ
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» DZIĘKI PROGRAMOWI „MŁODZI W ŁODZI”
KORZYSTAM Z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ,
ZNALAZŁEM FAJNY STAŻ I WCIĄŻ SIĘ

CHCESZ WIĘCEJ?
W PROGRAMIE
„MŁODZI W ŁODZI”
DAMY CI WIĘCEJ!

DOKSZTAŁCAM NA KURSIE JĘZYKOWYM.
MOJA KOLEŻANKA DOSTAJE STYPENDIUM OD
PRACODAWCÓW, A INNA MYŚLI O OTWARCIU
SWOJEJ FIRMY W RAMACH KONKURSU „MAM
POMYSŁ NA BIZNES”. ŁÓDŹ TO MIASTO KTÓRE
DAJE WIELE MOŻLIWOŚCI MŁODYM LUDZIOM,
A PROGRAM „MŁODZI W ŁODZI” JEST JEDYNY
W SWOIM RODZAJU. «

PO PIERWSZE — STYPENDIA

PO TRZECIE — SZKOLENIA

Języków najbardziej poszukiwanych przez łódzkich

CHCESZ POZNAĆ NAS BLIŻEJ?

Dodatkowy zastrzyk gotówki przyda się

Dzięki naszym, bezpłatnym szkoleniom „Twoja

pracodawców m.in. szwedzkiego, fińskiego,

Zapraszamy na www.mlodziwlodzi.pl

każdemu studentowi, na każdym etapie studiów.

Kariera w Twoich Rękach”, możesz poszerzać

niderlandzkiego, czeskiego czy portugalskiego.

oraz na nasz funpage na Facebooku.

Program stypendialny „Młodzi w Łodzi” to

s wo j ą w i e d z ę i r o z w i j a ć u m i e j ę t n o ś c i .

stypendia Miasta dla studentów pierwszego

Umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja,

PO SZÓSTE — ŁÓDZCY PRACODAWCY

A CO PO STUDIACH?

roku, będących laureatami bądź finalistami

autoprezentacja, zarządzania projektami, praca

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

w zespole czy wiele, wiele innych są cenione na

i studentów studiów doktoranckich oraz

rynku pracy.

stypendia fundowane przez Pracodawców –
dla studentów ostatnich lat studiów wybranych

PO CZWARTE — WŁASNA FIRMA

przez Pracodawców. W ramach programu

Jeśli jesteś osobą, która ma pomysł na siebie

stypendialnego można również otrzymać zwrot

i wiesz, że w przyszłości będziesz sam sobie

kosztów zakwaterowania w domu studenckim

szefem to idealnym rozwiązaniem jest udział

bądź udział w kursie językowym.

w konkursie na najlepszy biznesplan „Młodzi
w Łodzi - Mam pomysł na biznes”. Pomożemy

PO DRUGIE — PRAKTYKI I STAŻE

Ci urzeczywistnić marzenia, doradzimy, jak

Praktyczne doświadczenia warto zdobywać

zacząć, jak rozwinąć działalność, damy wsparcie

już od początku studiów, bo to procentuje

finansowe i zapewnimy narzędzia potrzebne do

łatwiejszym wejściem na rynek pracy po ich

prowadzenia firmy.

ukończeniu. My to ułatwiamy, zamieszczając
setki ofert praktyk na Portalu Praktyk i Staży

PO PIĄTE — JĘZYKI OBCE

- www.praktyki.lodz.pl oraz płatnych staży

Aby osiągnąć sukces na rynku pracy, znajomość

wakacyjnych, organizowanych przez najlepsze

j ę z y k a a n g i e l s k i e g o j u ż n i e w y s t a r cz a .

łódzkie firmy w ramach programu „Praktykuj

Liczą się umiejętności ponadstandardowe.

w Łodzi!”

W naszym programie, w ramach konkursu
„Młodzi w Łodzi” – Językowzięci, możesz

Prezentacje łódzkich firm znajdziesz na naszej stronie
internetowej www.mlodziwlodzi.pl. Dodatkowo,
dzięki inicjatywie Poznaj łódzkich Pracodawców,
w ramach której organizujemy Dni Otwar te
w firmach, będziesz miał szansę zobaczyć na
własne oczy jak pracuje się w naszym mieście.
PO SIÓDME — KARTA RABATOWA
Wspomniana już wcześniej karta rabatowa, dzięki
której student w Łodzi ma jeszcze taniej.
Przeczytałeś to wszystko i myślisz, „a może
coś jeszcze…?” Tak! Są jeszcze Akademickie
i U n i w e r s y t e c k i e Ta r g i P r a c y, s p o t k a n i a
sympatyków programu „Młodzi w Łodzi”,
koncerty i jeszcze wiele, wiele innych działań, jakie
realizował, realizuje, i będzie realizował program
„Młodzi w Łodzi”! Żadne inne miasto nie daje
Wam tak wiele!

Pamiętaj, że już w trakcie studiów możesz
podjąć wyzwanie na praktykach i stażach
w wielu łódzkich firmach, poznać kulturę pracy
w międzynarodowych środowiskach, pod okiem
doświadczonych specjalistów. Pracodawcy
łódzcy chętnie nawiązują współpracę z przyszłymi
pracownikami. Wszystko, co zdołasz zgromadzić
n a s t u d i a c h , c a ł y Twó j d o r o b e k i b a g a ż
doświadczeń to cenny skarb - dla Ciebie i dla
Twojego przyszłego pracodawcy.
Ł ó d ź l e ż y w c e n t r a l n e j cz ę ś c i Po l s k i , n a
skrzyżowaniu kluczowych dróg łączących
najważniejsze miasta. Dzięki nowym inwestycjom
i programom, z roku na rok powstają nowe miejsca
pracy, tworzone przez polskie i międzynarodowe
firmy. Wykorzystaj to!
Maturzysto! Studia to Twój czas – zaplanuj go
najlepiej jak możesz. Podejmij studia na łódzkiej
uczelni, wykreuj swoje 5 lat i wykorzystaj potencjał
klimatycznej i rozwijającej się Łodzi.

otrzymać dofinansowanie dwóch semestrów
nauki jednego z dziewięciu języków obcych.

Do zobaczenia!
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AKADEMIA MUZYCZNA
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

UCZĘ SIĘ W ŁODZI

» Muzyka jest nieodłącznym
elementem mojego życia od
dzieciństwa. Dlatego, studiując na
Akademii Muzycznej mogę realizować
swoje pasje i cele zawodowe «
Anna Daniłowicz - studentka drugiego roku na Wydziale
Instrumentalnym

fot. Dariusz Kulesza

Akademia Muzyczna to uczelnia kształcąca muzyków,
artystów i pasjonatów. Akademia ma swoją główną siedzibę
w zabytkowym 100-letnim pałacu, wzniesionym dla Karola
Poznańskiego – syna słynnego łódzkiego fabrykanta – jednym
z najcenniejszych zabytków Łodzi, co tworzy unikalny klimat
do studiowania i koncertowania, inspirując od lat artystów,
muzyków, plastyków i filmowców.
Patronami Akademii są wybitni artyści urodzeni w Łodzi:
słynna kompozytorka i skrzypaczka Grażyna Bacewicz oraz
Kiejstut Bacewicz, jej brat, pianista-kameralista, i pedagog,
wieloletni rektor uczelni.
Akademia Muzyczna w Łodzi należy do wiodących uczelni
w Polsce, jest otwarta na nowe formy rozwoju pasji i talentów
oraz promocji kultury, i edukacji muzycznej.
Bogata oferta dydaktyczna obejmuje blisko 40 specjalności
na czterech wydziałach: Wydział Kompozycji, Teorii
Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej, Wydział
Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych,
Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno-Aktorski. Wysoki
poziom kształcenia w Akademii potwierdzają liczne sukcesy jej
studentów i absolwentów, prestiżowe stypendia oraz nagrody
zdobywane w konkursach muzycznych.
W grudniu 2013 roku miało miejsce szczególne wydarzenie:
Akademia przygotowała prapremierę musicalu „Łódź Story”.
Spektakl wystawiany w nowej Sali Koncertowej AM cieszy się
niezmiennym zainteresowaniem publiczności. Nowocześnie
wyposażona sala, dzięki znakomitej akustyce i wysokiej klasy
nagłośnieniu, stwarza komfortowe warunki do koncertów.
Akademia rozwija kontakty międzynarodowe jako członek
wielu stowarzyszeń, a także uczestniczy w programie Erasmus.

Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
tel.: 42 632 67 40
www.amuz.lodz.pl
rektorat@usunto.amuz.lodz.pl

WIODĄCE KIERUNKI:
- Kompozycja
- Instrumentalistyka
- Teoria Muzyki
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
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AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Władysława Strzemińskiego w Łodzi to nowoczesna uczelnia,
w której mimo podążania za postępem, nie zapomniano o tym,
że u podstaw współczesnej sztuki i projektowania leży tradycja.
Przez pierwsze semestry studiów studenci są przygotowywani

fot. Maciej Rawluk

Istniejąca od 1945 roku Akademia Sztuk Pięknych im.

do pracy artystycznej i kreatywnej, przez zapoznawanie ich
z najważniejszymi zasadami kompozycji, barwy, perspektywy,
itp. Dzięki tym silnym podstawom twórczym, wyspecjalizowani
projektanci, czy artyści mogą tworzyć prace wyjątkowe,
multidyscyplinarne, eklektyczne w stylu i technice.
Do dyspozycji studentów oddane są wszystkie nowe budynki
ASP oraz nowoczesne centrum komputerowe Cyceron,
z którego każdy student może korzystać także poza zajęciami.
Od 2013 roku funkcjonują archiwum i biblioteka, działające
w ramach Centrum Nauki i Sztuki, a także Centrum Promocji
Mody z multimedialną aulą wyposażoną w nowoczesny system
oświetlenia, dźwięku i prezentacji, w tym interaktywny wybieg.
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi posiada 4 wydziały: Wydział Grafiki i Malarstwa,
Wydział Tkaniny i Ubioru, Wydział Wzornictwa i Architektury
Wnętrz oraz Wydział Sztuk Wizualnych. Jako jedyna wśród
państwowych uczelni wyższych w Polsce, oferuje możliwość
uzyskania tytułu magistra na kierunku Projektowanie Ubioru.
Nieustannie poszerza ofer tę studiów podyplomowych
o nowe, unikatowe kierunki jak np. Projektowanie Kulinariów.
Stale zwiększa się znaczenie uczelni na artystycznej arenie
międzynarodowej, dzięki nowym inicjatywom takim jak np.
Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych czy Letnie
Międzynarodowe Kursy Grafiki Artystycznej. Dodatkowo
wielu znanych artystów i projektantów wywodzi się właśnie
z tej uczelni, m.in. Marcin Paprocki i Maciej Brzozowski
- absolwenci Wydziału Tkanin i Ubioru, Andrzej Foder,
Magdalena Kieruzel czy Agata Koschmieder.
WIODĄCE KIERUNKI:
- Wzornictwo
- Architektura wnętrz
- Projektowanie graficzne
- Malarstwo

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
tel.: 42 2547 508
fax: 42 2547 418
kancelaria@asp.lodz.pl
www.asp.lodz.pl

» ASP to uczelnia nowoczesna
z tradycjami kształcąca znanych
artystów i projektantów. «
Marek Machtałowicz - student trzeciego roku na Wydziale
Grafiki i Malarstwa
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» Inżynierowie są potrzebni
w wielu branżach, a Politechnika
Łódzka dobrze wie, jak ich
przygotować do pracy. «
Monika Bajzert – studentka informatyki drugiego roku na
Wydziale EEIA
Interesujesz się mechaniką? Ochroną środowiska? Fizyką lub

z archiwum Politechniki Łódzkiej

architekturą? I jeszcze wieloma innymi dziedzinami niekoniecznie
technicznymi? To Politechnika Łódzka jest dla Ciebie!
Różnorodność oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej gwarantuje
zdobycie kompetencji w różnych dziedzinach nauk. To z kolei
jest niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy wysokiej klasy
specjalistom. Nauki techniczne ciągle się rozwijają, dochodzą
nowe specjalizacje, co powoduje, że Politechnika Łódzka proponuje
naprawdę różnorodne i ciekawe kierunki. Oferuje też 10 kierunków
studiów pierwszego stopnia i 5 kierunków studiów drugiego
stopnia, prowadzonych całkowicie w języku obcym w ramach
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty
of Engineering - IFE). Wszyscy studenci IFE realizują co najmniej
jeden semestr w uczelni zagranicznej i zdobywają podwójne
dyplomy: Politechniki Łódzkiej i partnerskiej uczelni zagranicznej
(francuskiej, tureckiej, duńskiej, holenderskiej lub angielskiej). PŁ
ma najbogatsze doświadczenie w Polsce w tej formie kształcenia.
To właśnie tu funkcjonuje sławna Fabryka Inżynierów - to nowy
budynek Wydz. Mechanicznego, który powstał z odrestaurowanej
hali pofabrycznrj. W ramach kampusów PŁ ma budynki nowe,
nowoczesne oraz odrestaurowane hale pofabryczne, w których
są zarówno zajęcia teoretyczne, jak i laboratoria czy warsztaty.
Politechnika Łódzka jest najlepszą uczelnią wyższą w regionie
łódzkim, czwartą politechniką w Polsce według edukacyjnego
rankingu wydawnictwa „Perspektywy”. Współpraca Politechniki
Łódzkiej z uczelniami w Europie i na świecie gwarantuje wiele
możliwości wyjazdów w ramach wymiany, staży i praktyk
studenckich. 75 Studenckich Kół Naukowych, wiele organizacji
studenckich, to nie tylko sposób zdobycia wiedzy czy
wykształcenia, ale też rozwijania zainteresowań, poszerzania
horyzontów i dobra zabawa. Studenci w procesie rekrutacji mogą
składać dokumenty na 8 kierunków studiów. Szczegóły dotyczące
rekrutacji i poszczególnych kierunków znajdziesz na stronie www.
rekrutacja.p.lodz.pl
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: 42 631 21 51
www.p.lodz.pl

WIODĄCE KIERUNKI:
- Budownictwo
- Logistyka
- Informatyka
- Architektura
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SZKOŁA FILMOWA
W ŁODZI

UCZĘ SIĘ W ŁODZI

» Wydaje mi się, że łatwiej jest
stać się sławnym po ukończeniu
Szkoły Filmowej. «
Piotr Skrobik - student pierwszego roku
na Wydziale Aktorskim

Szkoła Filmowa w Łodzi to jedna z najbardziej znanych uczelni
filmowych na świecie. Ulubione filmy zainspirowały Cię do tego
by zostać reżyserem, operatorem, aktorem lub producentem?
W Szkole Filmowej nauczysz się tego, co najbardziej Cię
interesuje. Program studiów kładzie szczególny nacisk na
ćwiczenia praktyczne bo dopiero na prawdziwym planie
filmowym możesz nauczyć się zawodu i zdobyć doświadczenie.
Do dyspozycji przyszłych filmowców jest sprzęt najnowszej
generacji. Hale zdjęciowe oraz pracownie komputerowe do
postprodukcji i efektów specjalnych są miejscem codziennych
zajęć warsztatowych. To, co wyróżnia Szkołę spośród innych
uczelni, to wciąż możliwość pracy na tradycyjnej, profesjonalnej
taśmie światłoczułej 35 mm. Studenci uczą się od odnoszących
sukcesy absolwentów Szkoły, dzięki czemu od pokoleń istnieje
unikalna relacja mistrz – uczeń. To właśnie Szkołę Filmową
w Łodzi ukończyli najwybitniejsi polscy twórcy filmowi m.in.
Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, Witold
Sobociński, Zbigniew Rybczyński, Sławomir Idziak czy Paweł
Edelman - zdobywcy nagród na festiwalach filmowych
w Cannes, Berlinie i Wenecji oraz Oscarów.
W Szkole Filmowej możesz studiować na jednym z czterech
wydziałów: Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Wydziale
Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, Wydziale Aktorskim
oraz Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Każdego roku
w Szkole powstaje ok. 300 studenckich projektów filmowych
- etiud reżyserskich: fabularnych i dokumentalnych, etiud
operatorskich, filmów animowanych i widowisk telewizyjnych.
Filmy studenckie, realizowane pod opieką artystyczną wybitnych
profesorów, co roku biorą udział w ok. 300 ogólnopolskich
i międzynarodowych festiwalach filmowych i zdobywają wiele
nagród. Swoje osiągnięcia studenci co roku prezentują również
na festiwalach organizowanych przez Szkołę: Festiwalu Szkół
Teatralnych w Łodzi i Festiwalu Filmów Studenckich „Łodzią Po
Wiśle” w Warszawie.
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
Targowa 61/63, Łódź
tel.: 42 634 58 00
www.filmschool.lodz.pl

Wiodące kierunki:
- Reżyseria filmowa i telewizyjna
- Sztuka operatorska
- Aktorstwo
- Organizacja sztuki filmowej
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» Na uniwerku jest tak wiele
zajęć dodatkowych, że kończąc
studia masz już duży bagaż
doświadczeń. «
Krzysztof Mazurek – student trzeciego roku
na Wydziale Zarządzania.

Twój umysł jest bardziej humanistyczny? Chciałbyś
reprezentować siebie i innych w strukturach europejskich,
być prawnikiem albo filozofem, zarządzać firmą czy kreślić
marketingowe plany, a może pracować w szkole? Tak?
To Uniwersytet Łódzki jest właśnie dla Ciebie. To jedna
z największych liczących się polskich uczelni wyższych. Studiuje
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel.: 42 635 40 00
fax: 42 665 57 71, 635 40 43
www.uni.lodz.pl

tu ponad 45 tysięcy młodych ludzi, a pracuje niemal 4 tysiące
osób, ale nie martw się znajdzie się miejsce także dla Ciebie.
W 2010 r. Uniwersytet Łódzki uzyskał tytuł „Uczelnia Roku”
w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club,
a w 2013 r. zajął 100 miejsce w rankingu najlepszych placówek
naukowych dwudziestu rynków wschodzących, w tym czwarte
miejsce w Polsce. Uniwersytet Łódzki tworzy 12 wydziałów oraz
Filia w Tomaszowie Mazowieckim. UŁ prowadzi prestiżowe
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
i Międzyobszarowe Indywidualne Studia HumanistycznoSpołeczne. Uczy na studiach doktoranckich i studiach

z archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

podyplomowych oraz kształci na 70 kierunkach. Dzięki
współpracy z uczelniami zagranicznymi, na Uniwersytecie
Łódzkim można studiować na kierunkach menedżerskich
lub prawniczych, których ukończenie gwarantuje otrzymanie
dyplomów 2 uczelni – Uniwersytet u Łódzkiego oraz
jednej z uczelni zagranicznych. Na Uniwersytecie Łódzkim
funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad 15 000
studentów. Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym
nauczanie na odległość, wspieranym przez USAID oraz
w programie MOST umożliwiającym odbywanie części
studiów w wybranym uniwersytecie polskim. Uniwersytet
Łódzki oferuje wiele form wsparcia finansowego dla studentów,
m.in. stypendia socjalne, za wyniki w nauce i w sporcie oraz
zapomogi.
WIODĄCE KIERUNKI:
- Prawo
- Finanse i rachunkowość
- Filologia angielska
- Psychologia
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UNIWERSYTET
MEDYCZNY W ŁODZI

» UMed stwarza bardzo dobre warunki
do pracy naukowej. Studia tutaj
otworzyły mi cały wachlarz możliwości
dalszej współpracy z innymi
naukowcami z Polski i ze świata. «
Michał Podgórski - student szóstego roku
Wydziału Lekarskiego

masz możliwość pomagania innym, to kolejny kroczek, by
świat stawał się lepszy? Nie pozwól, by Twój dar zmarnował
się podczas nudnej pracy i studiuj na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi! Uniwersytet Medyczny rozpoczął
działalność w 2002 roku, po połączeniu Akademii Medycznej
oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uniwersytet Medyczny
to tradycja, wysoki poziom nauczania, wyspecjalizowana
kadra i nowoczesne metody dydaktyczne. Uniwersytet
Medyczny jest jedną z największych uczelni w Polsce, która

z archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jesteś wielkim idealistą i wierzysz, że każdy dzień, w którym

posiada najlepiej wyposażone centrum stomatologiczne,
sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne
- jeden z najnowocześniejszych obiektów w kraju. Uczelnia
dysponuje bazą kliniczną w postaci czterech potężnych szpitali
uniwersyteckich i posiada jedyny w Polsce kierunek, kształcący
oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek
lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we
współpracy z MON. Kierunek, który Cię interesuje znajdziesz
na jednym z pięciu wydziałów: Farmaceutycznym, Lekarskim,
Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Nauk
o Zdrowiu i wspomnianym wcześniej Wydziale WojskowoLekarskim. Uczelnia w swojej ofercie ma też ciekawą
propozycję dla absolwentów ratownictwa medycznego
– studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze
specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe.
Uniwersytet Medyczny w ramach wymiany studentów
współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi,
a na kierunkach anglojęzycznych kształci ponad 300
studentów z innych krajów. Jeśli jesteś aktywny i same studia
to dla Ciebie za mało, to na pewno zainteresują Cię prężnie
działające koła naukowe (ponad 60), organizacje studenckie
(12) lub działalność w największej na świecie organizacji
studenckiej - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów
Medycyny.
WIODĄCE KIERUNKI:
- Lekarski
- Lekarsko-dentystyczny
- Techniki dentystyczne
- Farmacja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
Dział Rekrutacji:
pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
tel.: 42 272 51 77, 42 272 51 78
www.umed.pl
rekrutacja@umed.lodz.pl
www.rekrutacja.umed.lodz.pl
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SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA
EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI
ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź
tel.: 42 642 30 50, 791 42 42 42

AKADEMIA
HUMANISTYCZNO- EKONOMICZNA W ŁODZI

dziekanat@swseiz.pl
www.swseiz.pl

ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
tel.: 800 080 888
uczelnia@ahe.lodz.pl
rekrutacja@ahe.lodz.pl
www.ahe.lodz.pl

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W ŁODZI
ul. Piotrkowska 243, 90-456 Łódź
tel.: 42 630 30 72 wew. 10
bos@wsp.lodz.pl
www.wsp.lodz.pl

WYŻSZA SZKOŁA SZTUKI I PROJEKTOWANIA
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
tel.: 42 678 05 50, 42 678 25 89
www.wssip.edu.pl
dziekanat@wssip.edu.pl
promocja@wssip.edu.pl

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź,
tel.: 42 664 66 66
fax: 42 636 55 32
uczelnia@san.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI
ul. Brzozowa 3, 93-101 Łódź
tel.: 42 869 72 12, 42 689 72 11
dziekanat@wssm.edu.pl, filologia@wssm.edu.pl
www.wssm.edu.pl

www.san.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA COSINUS W ŁODZI

WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA

ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź

ul. Pojezierska 97b, 91 - 341 Łódź

tel.: 42 636 33 66

tel.: 42 654 90 95

fax 42 636 41 70

www.kupiecka.pl

www.ws.cosinus.pl

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI

ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

ul. Rzgowska 17 a, 93-008 Łódź

Rektorat i Biuro Rekrutacji

tel.: 42 27 50 159

tel.: 42 232 74 99

centrala: 42 275 01 00

rektorat@uns.edu.pl

rekrutacja@wsinf.edu.pl

www.uns.edu.pl

www.wsinf.edu.pl
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KOMPE
TENCJOMETR

PRACUJĘ W ŁODZI

sprawdź jakie są Twoje

ABB SP. Z O.O

predyspozycje zawodowe

ABB Sp. z o.o. to lider w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają
klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją
efektywność przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko. Łódzkie fabryki ABB
to jedne z największych i najważniejszych na świecie. ABB to firma, której zależy na
podnoszeniu jakości, nie tylko wyrobów finalnych, ale także jakości pracy na każdym
stanowisku. Firma zatrudnia 145 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.
REKRUTACJA: REKRUTACJA.LODZ@PL.ABB.COM

ACCENTURE
technologii i outsourcingu, klientom z ponad 120 krajów świata. Zatrudnia entuzjastów
technologii, programistów i analityków systemu. Accenture to miejsce dla osób
poszukujących pełnej wyzwań kariery w IT oraz dostępu do szkoleń, wiedzy i narzędzi

REKRUTACJA: WWW.CAREERS.ACCENTURE.COM

2.

Co zrobić, by osiagnąć
spełnienie zawodowe?

3.

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych

programistycznych na poziomie, jaki może zaoferować tylko duża firma.

1.

Masz wątpliwości, kim
zostać w przyszłości?

AMCOR RENTSCH POLSKA SP. Z O.O.

Rozwiąż łódzki
test predyspozycji
zawodowych i zwiększ
swoją szansę na
sukces!

Amcor Rentsch Polska Sp. z o.o. jedną z największych na świecie firm
produkujących opakowania. Centrala firmy znajduje się w Melbourne
w Australii. Amcor posiada 33000 pracowników, ponad 300 fabryk
w 43 krajach na pięciu kontynentach. W Polsce firma zatrudnia 800

AMG.NET S.A.

pracowników w czterech zakładach, trzech znajdujących się w Łodzi

AMG.net S.A. to dynamiczna firma technologiczno-doradcza, specjalizująca się

i jednym w Złotowie (woj. Wielkopolskie).

w budowie i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. AMG.net jest
liderem w tworzeniu rozwiązań wspierających obsługę i samoobsługę klientów firm
z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego oraz handlu.
REKRUTACJA: WWW.AMG.NET.PL

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O
Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o z siedzibą w Zurychu jest na
światowym rynku wiodącym producentem najwyższej jakości wyrobów na bazie
kakao i czekolady. Grupa Barry Callebaut powstała w 1996 roku w wyniku fuzji
dwóch koncernów czekoladowych o ponad stupięćdziesięcioletnich tradycjach.
Łódzka fabryka zaopatruje wielu producentów branży spożywczej i zatrudnia 115
pracowników.
REKRUTACJA: BC_POLSKA@BARRY-CALLEBAUT.COM

REKRUTACJA: WWW.AMCOR.COM/CAREERS

www.mlodziwlodzi.pl/
kompetencjometr
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BMS POLAND SP.Z O.O.

BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O.

BMS Poland Sp.z o.o. zajmuje się rozwojem oprogramowania, dostarczając

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest polską spółką-córką niemiec

platformę technologiczną, służącą do zarządzania procesem upadłościowym.

kiego koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Mona

W Stanach Zjednoczonych BMS od ponad 20 lat jest liderem rynku tego typu usług,

chium. Firma utworzona w 1967 roku, ma dziś na świecie 43 zakłady produkcyjne

zaopatrując sektor prawny w innowacyjną technologię. Celem działania firmy jest

i ponad 70 oddziałów w 40 krajach, w których zatrudnia ok. 40 tys. pracowników.

najwyższa jakość usług. W kwietniu 2011 r. w Łodzi BMS uruchomił centrum rozwoju

Firma BSH w swoich łódzkich fabrykach produkuje sprzęt AGD marek Bosch i Sie

oprogramowania IT, zajmujące się tworzeniem nowych produktów na potrzeby

mens, a następnie dystrybuuje go w całej Polsce.

amerykańskiej spółki.
REKRUTACJA: WWW.BSH.PL
REKRUTACJA: OFFICE@BMS7.PL
CENTRUM KOMPUTEROWE ZETO S.A.
Centrum Komputerowe ZETO S.A. dynamicznie rozwija swoją ofertę, zasoby
technologiczne i ludzkie. Współpracuje z wieloma światowymi producentami sprzętu,
oprogramowania i rozwiązań IT, zdobywając szerokie grono zadowolonych klientów.
Dziś CK ZETO S.A. jest nie tylko stabilnym dostawcą produktów i usług, ale również
profesjonalnym i sprawdzonym doradcą oraz partnerem biznesowym.
REKRUTACJA: CV@CKZETO.PL

CERI INTERNATIONAL SP.Z O.O.

CITI HANDLOWY - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Powstała w 2003 roku jako jedna z pierwszych firm outsourcingowych na polskim

Citi Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A. funkcjonujący pod marką

rynku. Dziś jest nowoczesnym centrum BPO, oferującym zaawansowane usługi

Citi Handlowy, to bank o 140-letniej tradycji i jedna z największych instytucji

outsourcingowe w zakresie obsługi procesów klienta, przetwarzania płatności i dokumentów,

finansowych w Polsce. Oferuje pod marką bogatą i innowacyjną paletę produktów,

operacji rynku pieniężnego oraz finansowania handlu. Klientami firmy są polskie i zagraniczne

i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej oraz detalicznej. Przynależność do

przedsiębiorstwa, głównie z branży finansowej. Naszym celem jest zapewnienie klientom

Citigroup, wiodącej instytucji finansowej na świecie, zapewnia klientom Citi Handlowy

najwyższej jakości usług, zaś pracownikom – przyjaznego i stabilnego miejsca pracy.

dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

REKRUTACJA: WWW.CERI.PL/KARIERA

REKRUTACJA: LODZ@CITI.COM

CORNING CABLE SYSTEMS
Corning Cable Systems jest światowym liderem w produkcji światłowodów
i podzespołów dla przemysłu telekomunikacyjnego. CCS jest częścią Corning
Incorporated, które istnieje od 1851 roku. Główna siedziby firmy mieści się w Corning,
w stanie New York. Corning Incorporated posiada ponad 100 fabryk i biur na całym
świecie, zatrudniając blisko 25 tys. pracowników.
REKRUTACJA: REKRUTACJA@CORNING.COM

DALKIA ŁÓDŹ S.A.
DALKIA Łódź S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych
w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła
systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji. Dalkia inwestuje również
w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania
z ciepła, zrównoważonego rozwoju, jest partnerem szeregu inicjatyw kulturalnych,
edukacyjnych i sportowych na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu.
REKRUTACJA: REKRUTACJA@DALKIA.LODZ.PL

CYBERCOM POLAND
Cybercom Poland to część prężnie działającej szwedzkiej grupy IT, która z sukcesem
realizuje projekty dla swoich klientów już od 15 lat. W Polsce posiadamy dwa
oddziały w Warszawie i Łodzi. Celem firmy jest dostarczenie najwyższej jakości usług
konsultingowych w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Główne
obszary działań to telekomunikacja, przemysł, media, bankowość i finanse, handel
detaliczny oraz sektor publiczny.
REKRUTACJA: HR-POLSKA@CYBERCOMGROUP.COM
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JAK
STWORZYĆ
DOBRE
CV

ERICPOL SP. Z O.O.
Ericpol Sp. z o.o. - jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na
międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza
rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine
to machine), UX (user experience), aplikacji dla sektora medycznego, finansów
i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 3 biura w Polsce i 3 centra
produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol,
zatrudniając w sumie ponad 1800 pracowników.
REKRUTACJA: PRACA_LODZ@ERICPOL.PL

1.

Może zawierać
dwie strony

2.

Powinno być
bardzo przejrzyste
i powinno zawierać informacje
łatwe w zrozumieniu

3.

Pisać należy zawsze
na białym papierze

4.

Kolorowe zdjęcie
w prawym górnym rogu
(format legitymacyjny)

DELL PRODUCTS POLAND SP.Z O.O.
Dell Products Poland Sp.z o.o. - firma została założona przez Michaela Della w 1984
roku w Austin w stanie Teksas. Zasłynęła z wdrożenia bezpośredniego modelu
sprzedaży, który omijał pośredników w drodze komputera z fabryki do klienta. Zakład
produkcyjny w Łodzi to najnowocześniejsza jednostka w strukturach firmy DELL, która
jest wzorem do naśladowania dla całego sektora IT – zarówno pod względem jakości
produkcji, szybkości realizacji zamówień i optymalizacji kosztów, jak i minimalizacji
wpływu na środowisko naturalne.
REKRUTACJA: WWW.DELL.PL/LODZ

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Fujitsu Technology Solutions to jedna z wiodących firm dostarczających usługi

GE

informatyczne, zatrudniająca około 170 000 osób w 70 krajach. Głównym

GE w Łodzi to Fabryka Aparatury Elektrycznej średniego i niskiego napięcia, Centrum

zadaniem Fujitsu jest pomaganie klientom w uświadomieniu sobie wartości

Analizy Finansowej oraz Centrum Księgowe. GE Polska dostarcza najnowocześniejsze

technologii informatycznych poprzez projektowanie, budowę i obsługę

rozwiązania z zakresu technologii, mediów i usług finansowych. Firma prowadzi

systemów usług informatycznych dla klientów w sektorze usług finansowych,

działalność w ponad 100 krajach i zatrudnia przeszło 300 000 osób na całym świecie,

telekomunikacyjnych, handlu detalicznego oraz administracji rządowej.

w dziedzinach takich jak: produkcja silników lotniczych, urządzenia do wytwarzania
energii, technologie zabezpieczeń elektronicznych, medyczna diagnostyka obrazowa,
usługi finansowe, programy telewizyjne oraz tworzywa sztuczne.

REKRUTACJA: HR.LODZ@TS.FUJITSU.COM

5.

Jeśli musisz spiąć swoje
CV, zszywki powinny
dać się łatwo usunąć,
aby ułatwić wykonanie
kserokopii

REKRUTACJA: WWW.GE.COM

HEWLETT PACKARD
Hewlett Packard - Global e-Business Operations Sp. z o.o. od wielu lat umacnia

6.

CV powinno być pisane na
komputerze, takim samym
typem czcionki i w jednym
formacie

swoją pozycję jako największa firma z branży IT w Polsce, a także uznawana jest za
jednego z największych i najlepszych pracodawców na lokalnym rynku. Dynamiczny
rozwój naszego Centrum Biznesowego we Wrocławiu umożliwił otwarcie nowej
placówki w Łodzi, gdzie świadczone są usługi z zakresu m.in. księgowości, finansów,
administracji personalnej, obsługi procesów zamówień i zakupów na potrzeby

7.

Należy stosować
nieosobowe formy
czasowników

8.

Ważne jest, by dopasować
swoje CV do oferowanego
miejsca pracy.

klientów w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).
REKRUTACJA: HP.RECRUITMENT@HP.COM
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INDESIT COMPANY POLSKA SP.Z O.O.
Indesit Company Polska Sp.z o.o. jest jednym z czołowych producentów sprzętu AGD
w Europie. Na świecie firma posiada 14 fabryk i 24 biura handlowe. Zatrudnia około
16 tys. pracowników i produkuje rocznie około 13 mln urządzeń. Do firmy należą

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. JERZEGO NOFERA

międzynarodowe marki Indesit, Hotpoint i Scholtes. Biorąc pod uwagę liczbę sprze

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera rozpoczął działalność w obszarze nauk o zdrowiu w 1954 roku. Dzięki

danego sprzętu, Indesit Company jest obecnie wśród 3 największych producentów

wysokiej jakości prowadzonych badań jesteśmy wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w kraju. Zatrudniamy wysoko

sprzętu AGD w Europie.

wyspecjalizowaną kadrę, w tym uznanych pracowników naukowych. W świecie nieustannie zmieniających się wyzwań dla
nauk medycznych naszym celem jest dynamiczny rozwój i codzienna praca na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia ludzi.

REKRUTACJA: REKRUTACJA@INDESIT.COM
REKRUTACJA: IMPX@IMP.LODZ.PL
INFOSYS BPO POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
Infosys BPO Polska Spółka z o.o. jest częścią Infosys BPO, spółki Infosys Ltd
– indyjskiego giganta na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług dla
biznesu oraz globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego,
technologicznego, outsourcingu i IT. Łódzkie centrum Infosys powstało w październiku
2007 roku i aktualnie jest jednym z największych zagranicznych inwestorów w mieście
oraz największą jednostką Infosys poza granicami Indii.
REKRUTACJA: REKRUTACJA_LODZ@INFOSYS.COM

JTI POLSKA
JTI Polska jest częścią Japan Tobacco International, trzeciego pod względem
wielkości koncernu tytoniowego na świecie. Grupa zatrudnia ponad 27 000 osób
w 95 biurach oraz 25 fabrykach i 6 ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym
świecie. JTI Polska, pracodawca nagrodzony certyfikatem Top Employers 2013 i Top
Employers Europe 2013, to szansa na realizację innowacyjnych pomysłów, gwarancja
dynamicznego rozwoju i możliwości międzynarodowej kariery.
REKRUTACJA: WWW.KARIERAWJTI.PL

INTERSOFT SP. Z O.O.
INTERsoft sp. z o.o. to polska firma działającą na rynku oprogramowania dla
budownictwa od 1997 r. Zarówno jako producent, jak i dystrybutor oprogramowania
posiada najszerszą, i najpełniejszą ofertę aplikacji przeznaczonych dla branży
budowlanej. W ofercie INTERsoftu znajdują się programy dla budownictwa
z zakresu CAD/CAE, programy do użytku domowego oraz programy edukacyjne.
Firma świadczy również usługi w zakresie projektów informatycznych, wizualizacji
architektonicznych oraz obliczeń konstrukcyjnych.
REKRUTACJA: CIS@INTERSOFT.PL

MBANK
mBank - stawia na kreatywne rozwiązania i szuka nowych inspiracji w otaczającym
świecie. Przykładem tego jest wdrożenie projektu nowego mBanku – unikalnej koncepcji
bankowości elektronicznej, która opiera się na zastosowaniu najnowszych technologii.
W ramach nowej odsłony banku oferujemy naszym klientom m.in. możliwość kontaktu
online z ekspertami, nową aplikację mobilną oraz mOkazje, pozwalające uzyskać
spersonalizowane zniżki na wybrane produkty i usługi.
REKRUTACJA: WWW.MBANK.PL/O-NAS

KPMG
KPMG to międzynarodowa sieć firm doradczo-audytorskich. Od ponad 20
lat świadczymy w Polsce profesjonalne usługi z zakresu audytu, doradztwa
podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz szeroko pojętego doradztwa
biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji. W biurach
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Łodzi
zatrudniamy łącznie ponad 1200 osób.
REKRUTACJA: REKRUTACJA@KPMG.PL
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PHILIPS
Philips zatrudnia obecnie w Polsce blisko 7 tysięcy pracowników w 4 zakładach
LSI SOFTWARE S.A.
LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla
sektorów detalicznego (retail) i gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality). Jesteśmy
producentem własnego systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Naszą
innowacyjność łączymy ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów oraz otoczenia,
w którym działają. LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft.

produkcyjnych oraz organizacji marketingowo-sprzedażowej. Firma należy
do największych inwestorów zagranicznych na polskim rynku i jest jednym
z największych polskich eksporterów. W chwili obecnej Międzynarodowe Centrum
Usług Zakupowych w Łodzi zatrudnia prawie 70 specjalistów zajmujących się
m.in. wsparciem kupców strategicznych z obszaru Europy i Ameryki Północnej,
zarządzaniem katalogami, prowadzeniem projektów usprawniających procesy
zakupowe.

REKRUTACJA: INFO@LSISOFTWARE.PL

REKRUTACJA: WWW.PHILIPS.PL/ABOUT

MOBICA LIMITED SP. Z O.O.
Mobica Limited Sp. z o.o. jest brytyjską firmą od ponad 6 lat funkcjonującą na

POLKOMTEL SP. Z O.O.
Polkomtel Sp. z o.o. to wiodąca na polskim rynku firma telekomunikacyjna, operator

rynku polskim. Mobica Limited to światowej sławy zespół architektów, kierowników
projektów, inżynierów oprogramowania, oferujący doradztwo w oprogramowywaniu
i cyklu życia produktu, od wstępnej definicji, koncepcji i projektu poprzez testowanie
i wdrożenie. Łódzki oddział założony w 2007 roku zatrudnia aktualnie ponad 100
specjalistów.
REKRUTACJA: RECRUITMENT_LODZ@MOBICA.COM

NORDEA BANK AB ODDZIAŁ W POLSCE
Nordea Bank AB oddział w Polsce (Nordea Operations Centre) z siedzibą w Łodzi
świadczy usługi insourcingowe dla banków Grupy Nordea w krajach skandynawskich:
Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii. Nordea zatrudnia ponad 30000 pracowników
w Skandynawii, Rosji, Polsce i krajach bałtyckich. Nordea ma ponad 10 milionów
klientów, ponad 1400 oddziałów oraz wiodącą pozycję jako bank internetowy.
REKRUTACJA: RECRUITMENT.NOC@NORDEA.COM

ROSSMANN
Rossmann jest najchętniej odwiedzanym i najbardziej rozpoznawalnym sklepem
drogeryjno-kosmetycznym w Polsce. Decydują o tym dostępność i bliskość sklepów
oraz szeroki asortyment produktów. Codziennie zakupu w tej sieci dokonuje 600 000
osób, udział w rynku branży chemiczno-kosmetycznej wynosi 22%. Dbamy o wysoki
standard pracy – naszym pracownikom staramy się zapewnić komfortowe i przyjazne
środowisko pracy oraz szanse rozwoju zawodowego.
REKRUTACJA: WWW.ROSSMANN.COM.PL/KARIERA

sieci telefonii komórkowej Plus. Zapewnia swoim klientom szeroki, kompleksowy
zestaw usług telekomunikacyjnych, przeznaczonych zarówno dla klientów
biznesowych, jak i indywidualnych, oferowany pod markami: Plus Abonament, Plus
na Kartę, Plus Mix, Plus Internet, Plus Firma. Z usług sieci korzysta ponad 14 mln
klientów.
REKRUTACJA: WWW.POLKOMTEL.COM.PL
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ŁÓDŹ
CZELENDŻ

PELION S.A.
Pelion S.A. dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. na rynku istnieje od 21 lat.
Początkowo funkcjonowała jako lokalny, hurtowy dystrybutor farmaceutyków. W 1998
roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane
z emisji środki pozwoliły na intensywny rozwój i konsolidację hurtowego rynku leków.
Od tego czasu firma plasuje się w czołówce krajowych dystrybutorów farmaceutycznych,
obejmując wszystkie segmenty rynku - hurtowy, detaliczny i szpitalny.
REKRUTACJA: SEKRETARIAT_PELION@PELION.EU

SAMSUNG R&D INSTITUTE POLAND
Samsung R&D Institute Poland to jedna z najszybciej rozwijających się placówek
tego typu w Europie. Nasza historia sięga roku 2000, kiedy zaczynaliśmy od jednego

PROCTER & GAMBLE
Procter & Gamble to jedna z największych firm FMCG. Nasze marki pojawiają się
w codziennym życiu ludzi na wszystkich kontynentach. Są wśród nich produkty
codziennego użytku, firmowane takimi markami jak: Ariel, Vizir, Olay czy Pampers.
Firma Procter & Gamble jest cenionym pracodawcą, który kariery swoich

działu zajmującego się rozwojem systemów dla odbiorników cyfrowej telewizji
satelitarnej, kablowej oraz naziemnej. Dziś wciąż bardzo prężnie się rozwijamy,
cyfrowej, zaawansowanych telewizorów cyfrowych oraz testowania urządzeń
i systemów informatycznych. Siłą Samsung R&D Institute Poland są ludzie, aktualnie
zatrudniamy ponad 1000 pracowników.

REKRUTACJA: WWW.CE.EXPERIENCEPG.COM

REKRUTACJA: PRACA.RD@SAMSUNG.COM

Rule Financial to międzynarodowa firma IT. Tworzymy oprogramowanie dla 9 z 10
największych banków inwestycyjnych na świecie. Nasze biura znajdują się w Łodzi,
Poznaniu, Londynie, Nowym Jorku, Barcelonie, Bostonie i Toronto. Zatrudniamy
ponad 800 osób na całym świecie, z czego połowa naszych pracowników znajduje
się w Polsce. Rule Financial to prestiżowe połączenie świata IT oraz świata wielkich
finansów.
REKRUTACJA: RECRUITMENTPOLAND@RULEFINANCIAL.COM

TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.
Transition Technologies S.A. od 20 lat jest jednym z największych na rynku dostawcą
nowoczesnego oprogramowania dla przemysłu (w tym także dla rynku energii i gazu).
Transition Technologies S.A. posiada 5 biur na terenie Polski, przedstawicielstwo
w Niemczech oraz filię w Stanach Zjednoczonych. Globalnie zatrudniamy prawie 400
pracowników. W Łódzkim oddziale (Poland Solution Center), tworzymy i dostarczamy
rozwiązania software’owe i procesowe dla największych firm przemysłowych na
świecie.
REKRUTACJA: PRACA@TT.COM.PL

2.

Podążaj za wybranym
„mentorem”
i odpowiedz na
pytania z quizu w jak
najkrótszym czasie

a nasze działania koncentrują się wokół technologii mobilnych, dekoderów telewizji

pracowników postrzega długofalowo, zgodnie z filozofią „awansu od wewnątrz.”

RULE FINANCIAL

1.

Sprawdź, co wiesz
na temat Łodzi
w „Łódź Czelendź”

3.

Sprawdź, czy jesteś
lepszy od swoich
przyjaciół!

www.mlodziwlodzi.pl/czelendz
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FIRMA LEK S.A.
Firma Lek S.A.- Sandoz TechOps należąca do grupy Sandoz, generycznej części
koncernu farmaceutycznego Novartis, to jeden z liderów oferujących leki generyczne
na polskim rynku. Firma Sandoz znana jest jako jeden z czołowych producentów
antybiotyków, leków kardiologicznych i przeciwbólowych oraz preparatów OTC
dostępnych bez recepty. Obecnie we wszystkich spółkach grupy Sandoz w Polsce
zatrudnionych jest blisko 1000 pracowników. Firma nieustannie się rozwija i tworzy
nowe miejsca pracy w dwóch lokalizacjach: w Warszawie, i w Strykowie koło Łodzi.
REKRUTACJA: WWW.SANDOZ.PL/KARIERA

TOMTOM
TomTom jest liderem rozwiązań nawigacyjnych. Gówna siedziba mieści się
w Amsterdamie, na całym świecie zatrudnia łącznie 3000 pracowników. Zajmuje się
tworzeniem wygodnych i łatwych w użyciu przenośnych urządzeń nawigacyjnych,
samochodowych systemów nawigacyjnych, jak również systemów do śledzenia
i zarządzania flotą. Z globalnych map firmy, za pośrednictwem Internetu i telefonów
komórkowych, każdego dnia korzystają setki milionów osób.
REKRUTACJA: REKRUTACJA@TOMTOM.COM

TATE & LYLE
Tate & Lyle jest notowanym na giełdzie londyńskiej globalnym dostawcą składników
REWON S.A.

i rozwiązań dla branży spożywczej, jak również innych gałęzi przemysłu. Globalny

Rewon S.A. - firma od lat specjalizuje się w produkcji skarpet i rajstop dla niemowląt,

zasięg firmy zapewnia 30 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Centrum Usług

dzieci i młodzieży. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych wyrobów są liczne

Wspólnych w Łodzi ma za zadanie zwiększanie możliwości operacyjnych Tate &

certyfikaty: „Bezpieczny dla niemowląt”, „Bezpieczny dla dziecka”, Oeko-Tex oraz

Lyle, poprzez efektywne oraz skuteczne wspieranie działań biznesowych. Przy użyciu

Snitized. Wyroby naszej firmy są również rekomendowane przez Klinikę Dermatologii

najnowocześniejszych technologii, Centrum zapewnia globalne usługi finansowe

i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecny sukces firmy

związane z obsługą transakcji i procesów oraz wsparcie dla usług IT, a w przyszłości

byłby niemożliwy bez dobrze wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry.

będzie również obejmować usługi płacowe.

REKRUTACJA: KADRY@REWON.PL

REKRUTACJA: RECRUITMENT.PL@TATEANDLYLE.COM

GRUPA SCHENKER
Grupa Schenker z roczną sprzedażą na poziomie 13 miliardów EURO, 55 000
pracowników i 1500 oddziałów na całym świecie, jest jednym z wiodących dostawców
zintegrowanych usług logistycznych. W oparciu o transport lądowy, lotniczy i morski
Schenker oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne oraz zarządzanie globalnym
łańcuchem dostaw. W ramach Deutsche Bahn AG, Schenker jest częścią grupy firm
zajmujących się transportem i logistyką.
REKRUTACJA: INFO@DBSCHENKER.COM

REDAN S.A.
Redan S.A.- grupa Kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej
sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym - w ramach którego sprzedaż
prowadzi sieć sklepów Textilmarket i modowym - obejmującym ofertę marek Top
Secret, Troll oraz Drywash. Sieć detaliczna Redan obejmuje ponad 500 sklepów.
Od 2003 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
REKRUTACJA: REDAN@REDAN.COM.PL

SPÓŁKA VEOLIA SUPPORT SERVICES SAP CENTRE OF EXCELLENCE ŁÓDŹ
Spółka Veolia Support Services SAP Centre of Excellence Łódź i Center of Excellence
SAP Bangalore dba o utrzymanie i rozwój systemu SAP zgodnie z wytycznymi
działów biznesowych Veolii Environnement. Rolą centrum jest też zapewnienie
spójności rozwiązania (tzw. core model) oraz zapewnienie jakości proponowanych
biznesowi rozwiązań aplikacyjnych. Zlokalizowanie w centrum miasta pozwoliło nam
znaleźć mieszankę otwartych umysłów, czyli dobrze wykształconych ludzi, chcących
pracować w dynamicznym środowisku.
REKRUTACJA: SAP.REKRUTACJA@VEOLIA.COM

XEROX
X e r o x j e s t ś w i a t ow y m l i d e r e m w d z i e d z i n i e p r o c e s ów b i z n e s ow y c h
i usług informatycznych. Specjalizuje się w dostarczaniu usług z zakresu finansów
i rachunkowości, outsourcingu IT, zasobów ludzkich, i obsługi klienta. W Łodzi
rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku jako Atos Origin Support Services, a od
zeszłego roku działamy pod szyldem Xerox. Nasza firma posiada kilkadziesiąt oddziałów
na całym świecie i zatrudnia ponad 70 tysięcy ludzi pracujących w usługach.
REKRUTACJA: RECRUITMENT.POLAND@XEROX.COM
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OFF
PIOTRKOWSKA
To miejsce jest kwintesencją Łodzi
kreatywnej. Jeżeli szukacie miejsca, gdzie
chcecie dobrze się bawić, zasmakować
fajnych potraw, kupić designerskie
ciuchy to musicie koniecznie tam
zajrzeć. OFF Piotrkowska to kulturalnorozrywkowa przestrzeń zapełniona przez
kluby, kawiarnie, pracownie architektów,
projektantów, butiki z niebanalnymi
ubraniami, księgarnię, wydawnictwo
i mini-skatepark. OFF - albo się kocha
fot. P. Wojtyczka

fot. P. Wojtyczka

albo nienawidzi, albo spodoba Ci się
osobliwa architektura i atmosfera, albo
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nie, ale to miejsce powinieneś odwiedzić.

MANUFAKTURA

Tu się bywa, tu się kreuje, tu się żyje! OFF

Jeżeli mówimy Łódź pofabryczna,

Piotrkowska uwodzi bywalców w każdym

myślimy — Manufaktura. To niewątpliwie

wieku, w weekendy tłumy przyciąga na

jedno z najbardziej rozpoznawalnych

koncerty m.in. klub DOM, klubokawiarnia

m i e j s c w m i e ś c i e , z a r ów n o p r z e z

Spaleni Słońcem, czy afrykańska knajpa

mieszkańców, jak i turystów. Każdy

Meg Mu oraz wiele innych ciekawych

znajdzie tutaj coś dla siebie. Z jednej

i niespotykanych miejsc. W weekendowe

strony to ogromny kompleks handlowy

przedpołudnie nie jest jednak dużo

z ponad 250 sklepami oraz butikami

luźniej, m.in. za sprawą Eko Targu,

znanych i cenionych marek. Z drugiej

czy doskonałych śniadań w Drukarni,

strony to mnóstwo innych atrakcji, jak

Spółdzielni czy Mitmi.

kina, muzea, teatr, dyskoteki, kilkadziesiąt

» Przyjdź i zobacz,
jak Manufaktura
napędza Łódź «

restauracji, ścianka wspinaczkowa,
strefy zabaw dla dzieci, zimą lodowisko,
a boisko do piłki plażowej latem i wiele,
OFF Piotrkowska

wiele innych. Całość dopełniają liczne

Piotrkowska 138/140,

imprezy kulturalno-rozrywkowe

91-867 Łódź

organizowane na ogromnym trzyfot. z archirum UMŁ

hektarowym rynku.

fot. P. Wojtyczka

Nad Manufakturą góruje ekskluzywny Hotel Andel’s mieszczący
się w największym budynku kompleksu fabrycznego, zaś
majestatu dodaje pałac rodziny Poznańskich, często nazywany
„łódzkim Luwrem”. Na rynku znajduje się ponadto najdłuższa
w Europie fontanna. Przyjdź i zobacz, jak Manufaktura napędza
fot. z archirum UMŁ

Łódź, czym urzeka będąc jednym z ulubionych miejsc spotkań
mieszkańców Łodzi i regionu.
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» ...to dźwięk, muzyka,
kolor, tożsamość miasta
w jednym miejscu. «
ULICA
PIOTRKOWSKA
—
KLUBY
STUDENCKIE
Słyszysz Piotrkowska – myślisz Łódź!
Kiedyś trakt wiodący do Piotrkowa
Trybunalskiego stanowił oś miasta,
d z i ś wc i ą ż p e ł n i r ol ę k r ę go s ł u p a ,
głównego deptaka i to właśnie według
Piotrkowskiej określa się położenie
poszukiwanych miejsc. W czasie spaceru

fot. P. Kamionka

war to podnieść głowę i podziwiać
piękne, zabytkowe, odnowione kamienice

Jednym z takich cyklicznych wyda-

będące elementem historii miasta. Swoje

rzeń jest „Festiwal Kinetycznej Sztuki

miejsce znalazły tu także markowe

Światła” - to dźwięk, muzyka, kolor,

sklepy, kawiarnie i restauracje. „Pietryna”

tożsamość miasta w jednym miejscu.

to jednak przede wszystkim główny cel

Tego nie da się opisać, to po prostu

weekendowych wypadów „do miasta”.

trzeba zobaczyć! Tylko na „Pietrynie”

W piątek czy sobotę ruch na ulicy po

spotkasz również Tuwima na jego słynnej

godzinie 21 jest znacznie większy niż

ławeczce, posłuchasz ulicznych grajków,

we wszystkie pozostałe dni tygodnia.

skosztujesz lokalnych przysmaków

Znajduje się na niej ponad 100 pubów,

i kupisz pamiątki. Życie studenckie

zaś w sezonie letnim, kolorowe ogródki

poza Piotrkowską toczy się również

gastronomiczne tworzą niesamowity

we wszystkich pubach, klubach,

klimat i zachęcają do odpoczynku. Na

restauracjach i knajpkach Lumumbowa

„Pietrynie” odbywają się liczne festyny,

oraz osiedlach akademickich Politechniki

jarmarki, happeningi artystyczne oraz

Łódzkiej, gdzie często imprezy trwają do

imprezy sportowe i kulturalne.

białego rana.

fot. P. Wojtyczka

fot. P. Kamionka
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» Jednego wieczoru jest
klubem koncertowym, drugiego
sceną teatralną, następnego
nastrojowym pubem. «
KONCERTY ATLAS ARENA,
WYTWÓRNIA,
WIMA
Student nie tylko nauką żyje i aby się od
niej oderwać, potrzebuje od czasu do
czasu fajnych koncertów i wydarzeń.
W Łodzi znajdzie co najmniej kilkadziesiąt
miejsc z interesującą ofertą. Na pewno
w pierwszej kolejności trzeba wymienić
Atlas Arenę, jedną z największych hal
sportowo-koncertowych w Polsce, która
od kilku lat przyciąga fanów muzyki
polskiej i zagranicznej, na koncerty takich
gwiazd jak m.in. Eric Claptona, Iron
Maiden czy Depeche Mode.
Niemalże codziennie z muzyką na
żywo spotkasz się również w słynnym
klubie Wytwórnia. W dawnych halach
zdjęciowych łódzkiej Wytwórni Filmów
Fabularnych realizowany jest największy
łódzki projekt ar tystyczny. Jednego
wieczoru jest klubem koncertowym,
drugiego sceną teatralną, następnego
nastrojowym pubem. Ogromnym atutem
Klubu Wytwórnia jest doskonała akustyka
hal. Klub jest połączony światłowodem
z innymi łódzkimi instytucjami kultury, co
daje możliwości bezpośredniej transmisji
internetowej. Miejscem dla Młodych
stworzonym przez Młodych jest WI
- MA, strefa działań alternatywnych
w pofabrycznej przestrzeni przy al.
Piłsudskiego. Mieści się tu centrum
muzyczne, pracownie plastyczne oraz
p r a c ow n i a k o n s e r w a t o r s k a g r u p y
fot. z archirum UMŁ

filmowców.
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ŁÓDŹ FILMOWA
I „MODOWA”
Łódź filmem i modą stoi! Tradycje
kinematografii sięgają jej początków,
a niesłabnącym symbolem pozostaje
Szkoła Filmowa w Łodzi, kształcąca
w y b i t n y c h t wó r c ów k i n a w k r a j u
i za granicą. Łódź zagrała w ponad 150
filmach, plenery 50 z nich wytyczają
5 tras niezwykłych spacerów śladami
tradycji filmowych łódzkiej fabryki
snów. Na trasie znajdują się: Wytwórnia
F i l m ó w Fa b u l a r n y c h , Wy t w ó r n i a
Filmów Oświatowych, Studio Filmów
Animowanych „Se-Ma-For”, Muzeum
Kinematografii - najważniejsze miejsca
związane z historią kina.

Ł ó d ź j e s t r ów n i e ż n i e r o z e r wa l n i e
związana z przemysłem mody, już od
niemal dwustu lat, a jej niepowtarzalny
XIX-wieczny charakter wciąż stanowi
i n s p i r a c j ę d l a w i e l u t w ó r c ó w,
w szczególności projektantów ubioru. To
tutaj znajdują się najważniejsze uczelnie,
kształcące projektantów i technologów
ubioru – Akademia Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z jedyną w Polsce Katedrą Ubioru oraz
Wyższa Uczelnia Techniczna, Wydział
Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej.
Także w tym mieście swoje siedziby
mają instytucje działające w dziedzine
mody oraz organizacje, skupiające
projektantów, w tym: Fundacja Future
in Fashion, Centrum Promocji Mody
i Centralne Muzeum Włókiennictwa.
Każdego roku w Łodzi odbywają się
najważniejsze w kraju wydarzenia
poświęcone modzie, takie jak:
Fa s h i o n P h i l o s o p h y Fa s h i o n We e k
Poland, Złota Nitka, Gala Dyplomowa
Katedry Ubioru łódzkiej ASP Fashion Lab,
RE-ACT Fashion Show, które prezentują
młodych twórców i nowe koncepcje
projektowe oraz stwarzają pole do
dyskusji w tematyce mody.
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ŁÓDŹ SPORTOWA
Sportowa Łódź kojarzyła się przede

spor towych, siłowni i szkół tańca.

wszystkim z dwoma drużynami piłki

Ale możesz pójść także do parku na

nożnej- ŁKS-em i Widzewem, ale w Łodzi

zajęcia z capoeiry, jogi czy po prostu

działa ponad 20 klubów sportowych,

sprawdzić się w parkrunie - biegu na

gdzie funkcjonują nie tylko sekcje piłki

dystansie 5 kilometrów z pomiarem

nożnej. To doskonała wiadomość dla

czasu, organizowanym co tydzień, przez

każdego kibica, który może na żywo

cały rok o godzinie 9 rano w parku im.

oglądać zmagania piłkarzy, siatkarzy,

J.Poniatowskiego.

żużlowców czy rugbistów. Dodatkowo,
na każdym osiedlu wybudowano orliki
cieszące się ogromną popularnością
i będące doskonałą bazą treningową
dla wszystkich spragnionych aktywnego
s p ę d z a n i a cz a s u . W Ł o d z i s wo j e
najważniejsze mecze w europejskich
pucharach rozgrywa w Atlas Arenie
bełchatowska Skra, która zawsze może
liczyć na głośny doping kilkunastu
tysięcy kibiców. Również reprezentacja
Polski w siatkówce grająca w Łodzi

KULTURA, ROZRYWKA,
REKREACJA, SPORT CZY NAUKA
– WSZYSTKO TO MOŻESZ
MIEĆ TANIEJ DZIĘKI KARCIE
RABATOWEJ „MŁODZI W ŁODZI”.

w ramach Ligi Światowej cieszy się

1

JAK JĄ ZDOBYĆ?
Wystarczy być studentem łódzkiej uczelni,
zarejestrować się na naszej stronie
mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa

2

Odebrać kartę

3

I już można korzystać z co najmniej 20% rabatów
w teatrach, szkołach językowych, szkołach tańca,
autoszkołach, klubach fitness, centrach rozrywki
czy lokalach gastronomicznych

dużym zainteresowaniem. Mecze drugiej
i trzeciej fazy turnieju Mistrzostw Świata
w siatkówce mężczyzn będą rozegrane
właśnie w Atlas Arenie. Pamiętajcie, że
Wy, jako przyszli studenci, będziecie
mieli dostęp do najlepiej wyposażonych
hal i kompleksów sportowych, będących
częścią łódzkich uczelni.
Poza tym Łódź to również miejsce dla
zwolenników aktywnego spędzania
wolnego czasu, gdzie jest wiele klubów
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STREET
ART

SZLAKIEM ŁÓDZKICH MURALI

fot. z archirum UMŁ
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» Na trasie znajduje się
30 wielkoformatowych
malowideł. «
Niektórzy uważają, że street art to nie
sztuka. Jednak po przyjechaniu do
Łodzi i zobaczeniu Miejskiej Galerii
Sztuki Ulicznej, każdy powinien rozwiać
t e wą t p l i wo ś c i . Wi e l ko fo r m a t owe
malarstwo, tworzone bezpośrednio
n a e l e w a c j a c h b u d y n k ó w, p r z e z
największych światowych artystów tej
specjalności, zawitało do Łodzi za sprawą
fundacji Urban Forms. Dzięki tej grupie
zaangażowanych pasjonatów, o Łodzi
w kategorii street artu mówi się już na
całym świecie, a efektem ich działalności
jest szlak t urystyczny poświęcony
łódzkim muralom. Na trasie znajduje
się 30 wielkoformatowych malowideł.
Szlak nie ma wytyczonej stałej trasy
zwiedzania. Posiłkując się mapą można
wybrać najbardziej optymalną dla siebie
drogę, w zależności od tego, w jakiej
dzielnicy się znajdujemy. Poruszamy się
tak naprawdę po wielkiej galerii, jaką jest
miasto.

fot. z archirum UMŁ
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