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Położona w samym centrum Polski i Europy Łódź to prężnie rozwijający
się, jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Miasto,
w którym ulokowane jest 21 uczelni – 6 państwowych i kilkanaście
prywatnych to symbol akademickiego prestiżu, a zarazem przykład
doskonałej współpracy ośrodków szkolnictwa wyższego z biznesem.
Studentom – oprócz bogatej oferty edukacyjnej – miasto gwarantuje
niepowtarzalny klimat, bo warto pamiętać, że Łódź dynamicznie się
rozwija, nieprzerwanie zaskakuje i inspiruje, a zarazem przyciąga –
nowe inwestycje, kolejnych przedsiębiorców i ciekawych ludzi – artystów,
osoby związane ze środowiskiem filmowym, muzycznym, twórców mody
i designu.

RECEPTA NA SUKCES
„Ja nie mam nic, ty nie masz nic i on nie ma nic. To razem mamy tyle, w sam raz
tyle, żeby założyć fabrykę”. To chyba najlepiej znany cytat z powieści „Ziemia
obiecana” Władysława Reymonta. Dzieło nie straciło na znaczeniu mimo
upływu lat. To wciąż cenna wskazówka, gdzie poszukiwać sukcesu rozwoju
współczesnej Łodzi. Siłą napędową miasta od zawsze był kapitał ludzki. Także
dziś, przedsiębiorczość, pomysłowość i potencjał łodzian przynoszą wymierne
efekty w postaci miejsc pracy, nowych technologii, nowoczesnych rozwiązań,
docenianych w Polsce i na świecie. Każdy z Was może dołączyć do tego
grona!

LICZY SIĘ EDUKACJA
Wiedza i nauka są fundamentalnym elementem rozwoju każdego regionu.
Współtworząc łódzkie środowisko akademickie, będziesz kształtować tożsamość
miasta. Staniesz się reprezentantem społeczności, której głos jest w Łodzi bardzo
ważny. Przede wszystkim jednak otrzymasz szansę kształcenia w uczelniach,
dysponujących znakomitą kadrą wykładowców, coraz lepszą bazą dydaktyczną
i zajmujących coraz wyższe miejsca w akademickich rankingach. Działania
władz miasta koncentrują się na rozwoju Łodzi jako ośrodka opartego na wiedzy,
innowacyjnego i stawiającego na nowe technologie, ale przede wszystkim
atrakcyjnego do życia i pracy dla młodych, utalentowanych ludzi.

KULTURA TO PODSTAWA
Łódź to jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce. Na terenie
miasta znajdują się muzea, galerie, teatry, kina, a także filharmonia. Wśród nich
warto wymienić m.in. jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta
Łodzi, Muzeum Kanału „Dętka”, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum
Sztuki ms i ms2 z unikatową na skalę europejską kolekcją sztuki współczesnej.
Cyklicznie odbywają się tu międzynarodowe festiwale, m.in. Festiwal Łódź
Czterech Kultur, Łódzkie Spotkania Baletowe, Forum Kina Europejskiego
Cinergia, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, Międzynarodowe Triennale
Tkaniny, Explorers Festiwal, Łódź Design Festival, Light.Move.Festival, Festiwal
Producentów Muzycznych Soundedit czy Międzynarodowy Festiwal Fotografii.
Łódź to przyjazne, twórcze i dynamiczne miasto zrównoważonego rozwoju,
o konkurencyjnych warunkach życia, pracy i inwestowania, wykorzystujące swój
historyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał.

ATRAKCJE ŁODZI
Coraz częściej do Łodzi przyciągają odrestaurowane kamienice i rezydencje
przemysłowców – zabytki architektury secesyjnej i eklektycznej, a także
wyjątkowe muzea. Nadal wielką atrakcję stanowi Piotrkowska – reprezentacyjna
ulica miasta, która jest systematycznie modernizowana. To znany trakt handlowy
i rozrywkowy z setką pubów, klubów i restauracji, pośród których każdy
znajdzie coś dla siebie. W OFF Piotrkowska – najmodniejszym obecnie punkcie
na kulturalnej mapie Łodzi – powstała przestrzeń dla oryginalnych klubów,

kawiarni, ekskluzywnych butików, salonów projektantów mody i designerów,
wystaw oraz koncertów. Tym samym stare fabryczne mury stały się miejscem
rozwoju kultury, sztuki i kreatywnego biznesu. Doskonałym pomysłem
na spędzenie wolnego czasu w Łodzi może być też wycieczka szlakiem, znanych
już w kraju i na świecie, łódzkich murali.

Priorytetowe dla rozwoju gospodarczego Łodzi są nowoczesne branże takie
jak: centra usług biznesowych (BPO i IT), biotechnologia, produkcja gier
komputerowych, a także produkcja AGD i przemysł elektroniczny. Konsekwencja
w podejmowanych działaniach oraz stworzenie i rozwój Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej przyniosły wymierne korzyści w postaci wielu inwestycji, zwłaszcza
w sektorach priorytetowych. W Łodzi zainwestowały znane, międzynarodowe
firmy, m.in. ABB, Accenture, Amcor, Barry Callebaut Manufacturing Polska,
B/S/H, DB Schenker, DHL Express, Fujitsu Technology Solution, Hutchinson,
Infosys, Nordea, Procter&Gamble, Southwestern BPO czy Xerox.

Turystycznym atutem miasta są również unikatowe w skali Europy zespoły pałacowo–
przemysłowe, np. Karola Scheiblera na terenie Księżego Młyna. Nie sposób
przejść obojętnie obok symbolu miasta, jakim jest pałac Izraela K. Poznańskiego,
w którym mieści się obecnie Muzeum Miasta Łodzi, a obok niego tętni handlowym
i kulturalnym życiem Manufaktura. Wszystkich, których interesuje sztuka nowoczesna
zapraszamy do Muzeum ms², posiadającego najstarszy w Europie zbiór twórczości
awangardowej. Aby poznać tradycje Łodzi filmowej trzeba koniecznie wybrać się
do sławnej Szkoły Filmowej, Muzeum Bajki Se-ma-for, jedynego w kraju Muzeum
Kinematografii czy pospacerować Aleją Gwiazd na Piotrkowskiej.

ŁÓDŹ NA SPORTOWO
Sport pełni bardzo ważną rolę w życiu łodzian. Z roku na rok zwiększa się
zainteresowanie rekreacją i różnymi formami aktywnego wypoczynku. Powstają
nowe obiekty i rozwija się działalność klubów sportowych. Łódź to także miejsce
organizacji wielu międzynarodowych i krajowych zawodów oraz turniejów.
Corocznie odbywa się ponad 140 imprez sportowo-rekreacyjnych, promujących
różnorodne dyscypliny i formy wypoczynku. Szczególną popularnością cieszą
się amatorskie rozgrywki ligowe.

BIZNESOWO
Łódź, zwana dawniej ziemią obiecaną, nie od dziś przyciąga przedsiębiorców.
Dziewiętnastowiecznych fabrykantów do Łodzi sprowadzały udogodnienia:
możliwości inwestowania i budowania, bezpłatny budulec, ulgi podatkowe,
gwarancje komunikacyjne i kredytowe. Od tamtego czasu minęło prawie
200 lat, a miasto nadal kusi inwestorów. Dobrze wykształceni młodzi ludzie,
przemysłowy klimat oraz położenie geograficzne w centrum Europy – to tylko
niektóre atuty Łodzi!
Dawniej – miasto oparte na przemyśle włókienniczym, dzisiaj zmienia oblicze
i podąża w kierunku usług, handlu, logistyki, branży informatycznej czy BPO.

KREATYWNA ŁÓDŹ
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Określenie centrum przemysłów kreatywnych jeszcze parę lat temu enigmatyczne
i trudne do zdefiniowania, powoli, ale systematycznie zaczyna kojarzyć się
z Łodzią. Strategia promocji przyjęta przez miasto przynosi pierwsze efekty!
Warto wspomnieć o inicjatywach i projektach, takich jak: Art_Inkubator, Wi-Ma
(Widzewska Manufaktura), Lokale dla kreatywnych, Dzielnica Kreatywna Księży
Młyn, EC1 Łódź – Miasto Kultury czy OFF Piotrkowska, które nie tylko stanowią
promocję miejsca, ale również sprawiają, że określenie przemysł kreatywny
nabiera bardzo pozytywnego znaczenia w świadomości łodzian oraz gości
odwiedzających miasto.

O ŁODZI DUŻO SIĘ MÓWI,
ALE TRZEBA JĄ ZOBACZYĆ,
BY PRZEKONAĆ SIĘ NA
WŁASNE OCZY, JAKA JEST
NAPRAWDĘ!

Program Młodzi w Łodzi
Co Łódź może
zaproponować młodym?

PO CZWARTE — STYPENDIA
Dodatkowy zastrzyk gotówki przyda się każdemu studentowi. Program „Młodzi
w Łodzi” to Stypendia Miasta Łodzi dla studentów pierwszego roku, będących
laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i słuchaczy
studiów doktoranckich oraz stypendia fundowane przez pracodawców –
dla studentów ostatnich lat na wybranych kierunkach studiów. W ramach programu
stypendialnego można również otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania
w domu studenckim lub udział w kursie językowym.

PO PIĄTE — WŁASNA FIRMA
Jeśli jesteś osobą, która ma pomysł na siebie i wiesz, że w przyszłości będziesz
sam sobie szefem, to idealnym rozwiązaniem jest udział w konkursie na najlepszy
biznesplan „Młodzi w Łodzi – Mam pomysł na biznes”. Konkurs pomaga
urzeczywistnić marzenia, wskazuje, jak zacząć, jak rozwinąć działalność, daje
wsparcie finansowe i zapewnia narzędzia potrzebne do prowadzenia firmy.

Myślisz o studiach? Mamy dla Ciebie co najmniej siedem powodów,
dla których warto studiować właśnie w Łodzi!
PO PIERWSZE — KARTA RABATOWA
Bezpłatna karta, dzięki której każdy łódzki student ma po prostu jeszcze taniej.
Czekają na Ciebie zniżki do kin, teatrów, restauracji, klubów fitness, szkół
językowych i wielu innych miejsc w Łodzi. Jest już ponad 90 partnerów karty
rabatowej, a ich liczba ciągle rośnie!

PO SZÓSTE — JĘZYKI OBCE
Kontakt:
tel.: +48 42 638 59 39,
+48 42 638 59 28
e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl

Aby osiągnąć sukces na rynku pracy, znajomość języka angielskiego już nie
wystarcza. Liczą się umiejętności ponadstandardowe. W programie Młodzi
w Łodzi, w ramach przedsięwzięcia „Młodzi w Łodzi – Językowzięci”, można
otrzymać dofinansowanie nauki jednego z dziewięciu języków obcych
poszukiwanych przez łódzkich pracodawców, w tym m.in. szwedzkiego,
fińskiego, niderlandzkiego, czeskiego czy portugalskiego.

PO DRUGIE — PRAKTYKI I STAŻE
Praktyczne doświadczenia warto zdobywać już od początku studiów, bo
to procentuje łatwiejszym wejściem na rynek pracy po ich ukończeniu. Program Młodzi
w Łodzi to ułatwia, zamieszczając setki ofert praktyk na Portalu Praktyk i Staży –
www.praktyki.lodz.pl oraz oferując płatne staże wakacyjne, organizowane przez
najlepsze łódzkie firmy w ramach programu „Praktykuj w Łodzi!”. Staże realizowane
w ramach programu to często przepustka do zdobycia zatrudnienia, bo ponad 60%
stażystów otrzymuje od swojego pracodawcy propozycję dalszej współpracy.

PO TRZECIE — SZKOLENIA
Dzięki bezpłatnym szkoleniom „Twoja Kariera w Twoich Rękach” można poszerzać
wiedzę i rozwijać umiejętności, takie jak: komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie
projektami, praca w zespole i wiele innych, które są cenione na rynku pracy.
W każdym miesiącu organizowanych jest od 7 do 10 szkoleń, a żeby wziąć w nich
udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.mlodziwlodzi.pl.

PO SIÓDME — ŁÓDZCY PRACODAWCY
Prezentacje łódzkich firm znajdziesz na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl.
Dodatkowo, dzięki inicjatywie „Poznaj Łódzkich Pracodawców”, w ramach której
organizowane są Dni Otwarte w firmach, będziesz miał szansę zobaczyć, jak
pracuje się w Łodzi.
Przeczytałeś to wszystko i myślisz: „A może by tak coś jeszcze…?” Tak! Są jeszcze
Akademickie i Uniwersyteckie Targi Pracy, spotkania sympatyków programu
„Młodzi w Łodzi”, koncerty, eventy i jeszcze wiele innych działań, jakie realizuje
program „Młodzi w Łodzi”! Żadne inne miasto nie da Ci tak wiele!

CHCESZ POZNAĆ BLIŻEJ PROGRAM MŁODZI W ŁODZI?
Zapraszamy na www.mlodziwlodzi.pl oraz na funpage programu na Facebooku.

Uniwersytet Łódzki

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
www.uni.lodz.pl

Wybór studiów to poważna decyzja. Na pewno przed ostatecznym
wyborem poszukujesz odpowiedzi na kluczowe pytania: Kim chcę być
za kilka lat? Jakie ku temu mam predyspozycje? Jakie pasje naukowe
i pozanaukowe chciałbym rozwinąć w tym czasie? W jaki sposób
uczelnia przygotowuje mnie do wykonywania pracy zawodowej zgodnej
z wybranym przeze mnie kierunkiem studiów? W jakim otoczeniu
społeczno-kulturowym chciałabym spędzić lata studiów? Pytań jest wiele,
a odpowiedzi na nie mogą być bardzo różne, dlatego właśnie oferta
studiów Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) jest zróżnicowana.

OFERTA EDUKACYJNA
UŁ tworzy programy studiów, które są odpowiedzią na potrzeby europejskiego
rynku pracy. Każdego roku pracownicy uczelni monitorują zachodzące
przemiany i starają się, aby proponowane przez UŁ formy kształcenia były
oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.
Na ofertę edukacyjną uczelni składa się 90 kierunków i 190 specjalności,
zarówno w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych,
przyrodniczych, jak i ścisłych. Na Uniwersytecie Łódzkim można również
wybrać studia inżynierskie. Jeżeli Twoje zainteresowania i zdolności wykraczają
poza ramy typowych kierunków studiów to na UŁ znajdziesz ofertę dla
siebie: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
lub Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.
Kształcą się na nich osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych
uzdolnieniach.

Centrum Obsługi Studenta UŁ
(rekrutacja i tok studiów):
tel.: +48 42 635 40 86,
+48 42 635 41 78
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl
www.rekrutacja.uni.lodz.pl,
www.cos.uni.lodz.pl,
www.informatory.uni.lodz.pl

UŁ wspiera rozwój swoich studentów przez cały okres studiów. Można skorzystać
z projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, który włącza wybitnych absolwentów
uczelni – grono prezesów i menedżerów największych firm z Łodzi i regionu –
w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.
Uniwersytet Łódzki pozostaje w stałej współpracy w obszarze procesu
dydaktycznego z firmami z różnych branż – dzięki czemu każdego roku
oferta uczelni jest poszerzana o nowe, ciekawe kierunki, kształcące przyszłych
specjalistów poszukiwanych na polskim i europejskim rynku pracy.
UŁ jest pomysłodawcą i organizatorem wielu inicjatyw ułatwiających studentom
podjęcie aktywności zawodowej. Biorąc udział w Akademii Kompetencji,
czyli cyklu bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli
firm i instytucji, można nabyć nowe umiejętności, poszerzyć wiedzę i zdobyć
informacje dotyczące kultury organizacyjnej danego pracodawcy. XVII edycja
Akademii Kompetencji to zrealizowane 40 szkoleń, prowadzonych przez
blisko 30 firm i instytucji dla ok. 1000 studentów i absolwentów. Podczas
Uniwersyteckich Targów Pracy pracodawcy przedstawiają specyfikę swojej
działalności studentom i absolwentom uczelni. W ostatniej edycji UTP wzięło
udział około 6 000 odwiedzających oraz 47 firm i instytucji.
Chcesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Recruitment Day to unikatowa
formuła wstępnych rozmów rekrutacyjnych na stanowiska pracy, praktyk i staży,
prowadzonych na uczelni. Każdy kandydat może w ciągu jednego dnia odbyć od kilku
do kilkunastu rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki nowatorskiej formule pracodawcy mają
możliwość sprawdzenia w krótkim czasie nawet kilkunastu kandydatów.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Marzysz o podróżach? UŁ jest umiędzynarodowioną, liczącą się w kraju uczelnią
i ciągle dąży do wzmocnienia swojej silnej pozycji na międzynarodowym
rynku edukacyjnym. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim można wyjechać
na stypendium do jednej z uczelni zagranicznych dzięki 224 umowom
partnerskim i 700 umowom dwustronnym w ramach programu Erasmus+.
Dodatkowo uczestnicząc w programie Erasmus Mundus można podjąć naukę
w takich krajach jak: Argentyna, Peru, Meksyk, Chile, Brazylia czy Nikaragua.
Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi na Uniwersytecie Łódzkim można
studiować na kierunkach menedżerskich (w tym Executive MBA) lub prawniczych,
których ukończenie gwarantuje otrzymanie podwójnego dyplomu – Uniwersytetu
Łódzkiego oraz uczelni zagranicznej.

ZAKWATEROWANIE I ŻYCIE STUDENCKIE
Uczelnia dba o komfort studiowania, dlatego sukcesywnie polepsza swoją
infrastrukturę. Kampus UŁ jest zintegrowany z osiedlem akademickim Lumumbowo,

na które składa się 10 akademików, w których czeka kilka tysięcy miejsc dla osób
spoza Łodzi. Wysoki standard akademików został doceniony! W pierwszej
dziesiątce rankingu, przeprowadzonego przez studencki miesięcznik „Dlaczego”
na liście 100 najlepszych akademików w kraju, znalazły się aż dwa Domy
Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS “Olimp” i II DS “Balbina”. Poruszanie
się pomiędzy wydziałami zajmuje od kilku do kilkunastu minut. Kampus UŁ jest
położony wśród terenów zielonych, parków, ścieżek rowerowych, a jednocześnie
dobrze skomunikowany z centrum Łodzi. Na jego terenie znajduje się Centrum
Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie można odpocząć po intensywnej nauce
korzystając z basenu, siłowni czy hali sportowej. Od 2014 roku studenci mogą
również korzystać z kompleksu boisk sportowych, w skład którego wchodzą:
boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę nożną i tenisa ziemnego), do koszykówki
oraz do siatkówki i badmintona. Na terenie kompleksu znajdują się także stoły
do gier planszowych.

POPULARNE KIERUNKI
Psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, lingwistyka dla biznesu,
filologia angielska, prawo, logistyka, mikrobiologia, finanse i rachunkowość
Więcej informacji o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego znajdziesz
pod adresem: www.informatory.uni.lodz.pl

CZY WIESZ, ŻE:
• kierunki rachunkowość, a także finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania
UŁ) otrzymały akredytację Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA). Zwalnia ona absolwentów kierunku rachunkowość z egzaminów F1,
F2, F3, F4, F6, zaś absolwentów kierunków FiR z egzaminów F1, F2, F3, F5,
F7 w ramach kwalifikacji ACCA. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla
kierunków studiów prowadzonych w języku polskim,
• superkomputery i symulacje to nowa specjalność na informatyce (Wydział
Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ) uruchomiona w 2015 r. we współpracy
z firmą Atos Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych,
• prawo zajęło drugie miejsce pod względem zdawalności na aplikacje
korporacyjne, a pierwsze miejsce pod względem zdawalności do Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
• na UŁ można studiować na 2 uczelniach jednocześnie, np. na kierunku studia
polsko-niemieckie prowadzonym przez Wydział Filologiczny UŁ i Uniwersytet
w Ratyzbonie,
• UŁ posiada wiele kierunków studiów międzywydziałowych np. geoinformacja,
gospodarka przestrzenna, regionalistyka kulturowa, nanotechnologia.

OPINIA STUDENTA
Lubię Kraków, lubię Gdańsk… Kocham Łódź!
Decyzja o wyborze studiów w ramach programu Erasmus była słuszna, ale decyzja o wyborze Polski, Łodzi
i Uniwersytetu była najlepszą, jaką kiedykolwiek podjąłem. Łódź oferuje wiele ciekawych miejsc i mnóstwo
autentyczności. Profesorowie z Uniwersytetu Łódzkiego inspirują i motywują do działania. Po prostu trzeba
być otwartym i ciekawym. Studiuję socjologię miejską, więc miejsce jest dla mnie idealne.
Aleksander Küche, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

www.uni.lodz.pl

Politechnika Łódzka

(KISS), dzięki której studenci są włączani w projekty badawcze już od pierwszych
dni na uczelni. W ramach KISS można uzyskać stopień inżyniera po 3 latach,
magistra po roku, a doktora po kolejnych 2 latach. Uczelnia wykorzystuje
nowoczesne metody i techniki zdobywania wiedzy, m.in. project based
learning czy metody e-learning. Dla studentów i pracowników zastała stworzona
pracownia DT4U – miejsce kreatywnego myślenia (design thinking), w którym
osoby z różnych wydziałów i kierunków współpracują nad projektami łączącymi
wiele, na pozór odległych dziedzin.

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
www.p.lodz.pl

KSZTAŁCENIE NA POTRZEBY PRZEMYSŁU

Politechnika Łódzka jest jedyną publiczną uczelnią techniczną w regionie,
kształcącą na wysokim poziomie kadry techniczne. Obecnie studiuje
tu ponad 18,5 tys. osób.

CZY WIESZ, ŻE PŁ:
• jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce,
• jako pierwsza uczelnia w Polsce posiada prestiżowy, przyznany przez Komisję
Europejską, certyfikat ECTS Label, świadczący o europejskich standardach
kształcenia,
• w Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zajmuje
4. miejsce wśród uczelni technicznych,
• jest najbardziej cenioną przez pracodawców uczelnią w regionie łódzkim,
• jest 4. najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
• jest najbardziej kreatywną i innowacyjną uczelnią w Polsce w tworzeniu
perspektyw zawodowych w konkursie Akademickiego Centrum Informacyj
nego.
Od 1992 r. PŁ prowadzi studia całkowicie w języku angielskim lub francuskim
w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty
of Engineering – IFE).
Uczelnia dba o to, aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli,
w jakich branżach odnaleźć się w przyszłości. Stawia na doskonalenie
umiejętności miękkich – tj. komunikacja, kreatywność, inicjatywa, elastyczność,
współpraca w grupie czy zarządzanie czasem. Dla szczególnie uzdolnionych,
prowadzone są studia w ramach Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania

Sekcja Rekrutacji:
tel.: +48 42 631 29 74
e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl
www.rekrutacja.p.lodz.pl

PŁ prowadzi szeroką współpracę z władzami miasta i regionu oraz największymi
pracodawcami. Owocuje ona licznymi programami stypendialnymi i stażami.
W ramach programu „Młodzi w Łodzi” do studentów PŁ trafia co roku najwięcej
stypendiów ufundowanych przez firmy z regionu łódzkiego. Przedstawiciele firm
współtworzą programy kształcenia na wielu kierunkach studiów. Dzięki temu
absolwenci PŁ są przygotowani do konkretnych zawodów i rozwiązywania
problemów z zakresu danych branż. W ramach Klastra ICT Polska Centralna,
studenci mogą weryfikować swoje umiejętności informatyczne, zdobywać
doświadczenie w firmach z tej branży i uczestniczyć w licznych projektach
organizowanych przez pracodawców. Uczelnia uruchamia także profile
praktyczne na studiach I i II stopnia, czyli studia wydłużone o 12-tygodniowe
praktyki, dzięki którym doświadczenie zawodowe można łączyć ze studiowaniem.
Profil praktyczny to także zajęcia teoretyczne z pracodawcami na uczelni.

ZAKWATEROWANIE
Kampus PŁ jest nie tylko wizytówką uczelni, ale także Łodzi. Położony blisko
słynnej ulicy Piotrkowskiej stanowi zwarty teren, na którym znajdują się wszystkie
budynki politechniki, sale wykładowe, laboratoria, warsztaty, dziekanaty, rektorat.
Dla studentów spoza Łodzi zostało wybudowane Osiedle Akademickie.
Tworzy je dziewięć akademików, w których panują dobre warunki i atmosfera
do nauki, a jednocześnie korzystny klimat do przyjemnego spędzania wolnego
czasu. Sieć komputerowa, która zapewnia dostarczenie Internetu do każdego
pokoju, rozwinięta baza rekreacyjna, stołówka, kluby studenckie – to tylko
niektóre atuty akademików uczelni. PŁ dysponuje Salą Widowiskową. Jest
to obiekt z nowoczesną sceną wyposażoną w sprzęt multimedialny i widownię,
przeznaczony do organizacji imprez typu wybory miss, festiwale, konkursy,
spotkania z ekspertami.

ŻYCIE STUDENCKIE
Studia to nie tylko nauka. Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną ludziom
aktywnym i stwarza wiele możliwości działania. Najprężniej działającą

organizacją studencką jest Samorząd Studencki, który reprezentuje interesy
wszystkich studentów PŁ. Pomaga w uzyskaniu pomocy materialnej z uczelni
i miejsca w akademiku. Jest głównym organizatorem Juwenaliów i realizatorem
wielu innych projektów studenckich – naukowych, kulturalnych i promocyjnych.
Pasjonaci nauk ścisłych, technicznych czy przyrodniczych mogą rozwijać swoje
pomysły w Studenckich Kołach Naukowych. Jest ich ponad 80 na całej
uczelni. W ramach koła, studenci nie tylko organizują konferencje, warsztaty
i prowadzą projekty badawcze, ale przede wszystkim dobrze się bawią wśród
osób o podobnych zainteresowaniach!

KIERUNKI STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

architektura
automatyka i robotyka
biogospodarka
biotechnologia
biotechnologia środowiska
budownictwo
chemia
chemia budowlana
chemia i inżynieria materiałów
specjalnego przeznaczenia
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka
fizyka techniczna
gospodarka przestrzenna
informatyka
inżynieria bezpieczeństwa pracy
inżynieria biomedyczna
inżynieria biochemiczna
inżynieria kosmiczna
inżynieria materiałowa
inżynieria procesowa
inżynieria produkcji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inżynieria środowiska
inżynieria zarządzania
logistyka
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
nanotechnologia
ochrona środowiska
papiernictwo i poligrafia
systemy sterowania inteligentnymi
budynkami
techniki dentystyczne
technologia chemiczna
technologia kosmetyków
technologia żywności i żywienie
człowieka
towaroznawstwo
transport
włókiennictwo i przemysł mody
wzornictwo
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

OPINIA STUDENTA
Łódź uwielbiam za parki i całą zieleń, którą widać niemal z każdego tramwaju. Dzięki temu nie czuję się
przytłoczona wielkimi wieżowcami, mogę złapać oddech i zwolnić tempo na co dzień. Szczególnie piękny jest
park im. Klepacza, który mogę podziwiać studiując na Politechnice Łódzkiej. Najpierw studiowałam transport,
gdzie zdobyłam tytuł inżyniera, a teraz kończę studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, też na Wydziale
Mechanicznym. PŁ to świetne miejsce, wspaniali ludzie i atmosfera jakiej pozazdrościć nam mogą studenci
z innych uczelni. To również dobry start do kariery zawodowej. Na każdym wydziale znajdują się tablice
informacyjne pełne ogłoszeń o pracy, praktykach i stażach. Dzięki działalności w Samorządzie Studenckim
poznałam wiele osób, które do Łodzi przyjechały na studia i szybko odnalazły się w nowej rzeczywistości.
Wszystkie zajęcia prowadzone są bowiem na dwóch kampusach, w sąsiedztwie których znajdują się akademiki.
Marta Lach, studentka mechaniki i budowy maszyn PŁ

www.p.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI TO:
NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA I ORGANIZACJA
• trzy szpitale kliniczne, w tym Centrum Kliniczno-Dydaktyczne –
najnowocześniejszy i największy ośrodek w regionie,
• Centrum Dydaktyczne – kilkanaście nowoczesnych sal wykładowych,
ćwiczeniowo-seminaryjnych i symulacyjnych, najnowsza aparatura
dydaktyczna, unikatowe laboratoria,
• nowo otwarte Centrum Informacyjno-Biblioteczne – księgozbiór archiwalny,
zbiory bibliotek wydziałowych, rozbudowana baza cyfrowa wydawnictw
polskich i zagranicznych, wolny dostęp do księgozbioru, książkomaty, pokoje
do pracy indywidualnej i grupowej, dostęp do samoobsługowych kopiarek
i drukarek, bezprzewodowy Internet w całym budynku,
• Strefa Obsługi Studenta – wyjątkowe miejsce, w którym wszyscy studenci mają
zapewnioną kompleksową obsługę i dostęp do pełnej informacji, dotyczącej
organizacji studiów i życia studenckiego (m.in. elektroniczny indeks, stypendia,
akademiki, regulamin studiów, staże i praktyki).

al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
www.umed.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi od ponad dziesięciu lat kontynuuje
tradycje kształcenia kadr medycznych w regionie łódzkim. Udział uczelni
w tworzeniu akademickiej teraźniejszości miasta jest ogromny: kształci
własną kadrę akademicką, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe,
a także świadczy usługi badawcze. Aktualnie w murach uczelni studiuje
8 500 osób – w tej liczbie 500 studentów zagranicznych na studiach
anglojęzycznych. Jako jedyna uczelnia w Polsce kształci oficerów lekarzy
dla wojskowej służby zdrowia w ramach kierunku lekarskiego na Wydziale
Wojskowo-Lekarskim, prowadzonego we współpracy z Ministerstwem
Obrony Narodowej.

KIERUNKI STUDIÓW
Kształcenie studentów odbywa się w ramach 5 wydziałów na kilkunastu
kierunkach:
• analityka medyczna
• lekarsko-dentystyczny
• biotechnologia
• pielęgniarstwo
• dietetyka
• położnictwo
• elektroradiologia
• ratownictwo medyczne
• farmacja
• techniki dentystyczne
• fizjoterapia
• zdrowie publiczne
• kosmetologia
• lekarski (Wydział Lekarski i Wydział
Wojskowo-Lekarski)

Dział Rekrutacji i Kształcenia:
tel.: +48 42 272 51 77,
+48 42 272 51 78,
+48 42 272 51 79
e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
• kontakty z ponad 160 uczelniami na całym świecie,
• programy COST, ERASMUS, POLONIUM, IAESTE, Score,
• programy badawcze UE,
• jako jedyna polska uczelnia medyczna jest członkiem programu Campus
Europae, grupującego po jednej uczelni medycznej z każdego kraju Europy
i umożliwiającego mobilność studentów w ramach tej grupy,
• Science without borders (Brazylia).
BADANIA
• ponad 100 różnorodnych projektów naukowych, międzynarodowych
i krajowych, każdego roku,
• unikatowe Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, funkcjonujące w oparciu
o założenia projektu europejskiego HARC (Healthy Ageing Research
Centre),
• lider w badaniach związanych z immunologią, biologią molekularną,
kardiologią, genetyką, onkologią, endokrynologią i biotechnologią medyczną.

ŻYCIE STUDENCKIE
• pozanaukowa aktywność studencka to jeden z atrybutów uczelni – działa
tu aktywny Samorząd Studentów, 50 kół naukowych, 12 organizacji
studenckich, a także stowarzyszenia studentów i absolwentów,
• działalność w uczelnianych organizacjach i stowarzyszeniach
to wszechstronny rozwój, integracja poprzez wspólne projekty, nowe
doświadczenia oraz cenna praktyka zawodowa,
• pasje naukowe – studenci rozwijają się przede wszystkim w Studenckim
Towarzystwie Naukowym, które koordynuje i wspiera działalność kół
naukowych, włączając się w prace naukowo-badawcze, a najwybitniejsi
realizują własne projekty. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi studiuje
najliczniejsza, spośród uczelni medycznych w kraju, grupa laureatów
„Diamentowych Grantów”,
• sport – o dobrą kondycję uczelnianej społeczności dba najlepszy wśród
uczelni medycznych Akademicki Związek Sportowy,
• „UMED po godzinach” – wspólna nazwa dla studenckich inicjatyw, które
obejmują kursy tańca, języków obcych, warsztaty kulinarne, a także spotkania
z autorytetami naukowymi, specjalne seanse kinowe i przedstawienia teatralne,
• Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dla rozśpiewanych studentów,
absolwentów i pracowników,
• obozy roku „zero” dla nowo przyjętych studentów,
• łatwy start na studia – dzień organizacyjny,
• 4 domy studenckie.

OPINIA STUDENTA
Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaszczepia w swoich studentach chęć samokształcenia, pozwala rozwijać
pasje, a przy okazji daje możliwość spotkania wielu ciekawych osób. To tu możemy doskonalić swoje medyczne
umiejętności, rozwijać kulinarne talenty, a także poznać przyjaciół na całe życie... Chcesz przeżyć wspaniałą
przygodę i zamieszkać w mieście będącym kolebką polskiego włókiennictwa? Czekamy na Ciebie!
Jagoda Grzejszczak, IV rok, kierunek lekarski, Wydział Wojskowo-Lekarski

www.umed.pl

Państwowa Wyższa Szkoła
Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera

fabularnych i dokumentalnych, etiud operatorskich, filmów animowanych
i widowisk telewizyjnych. Filmy studenckie co roku biorą udział w ok. 300
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach filmowych, na których
zdobywają wiele nagród.

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
www.filmschool.lodz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół filmowych
na świecie – corocznie znajduje się w gronie najlepszych szkół filmowych
w rankingu prestiżowego amerykańskiego pisma „The Hollywood
Reporter”. Szkoła kształci w dziedzinie sztuki filmowej, telewizyjnej,
fotograficznej oraz aktorskiej. Obecnie w szkole studiuje 750 osób, z czego
50 z zagranicy. Studenci i absolwenci uczelni zdobywają liczne nagrody
na najważniejszych polskich i międzynarodowym festiwalach na całym
świecie: Gdynia, Kraków, Berlin, Cannes, Sundance, Los Angeles, Locarno,
Clermont-Ferrand i wielu innych.

W Szkole Filmowej w Łodzi można studiować na jednym z czterech wydziałów:
• Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej,
• Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej,
• Wydziale Aktorskim,
• Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej.
Kierunki, spośród których można wybierać to: reżyseria filmowa i telewizyjna,
scenariopisarstwo, sztuka operatorska, aktorstwo, film animowany i efekty specjalne,
montaż filmowy, fotografia, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

Kontakt:
tel.: +48 42 27 55 800
e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl

ZAKWATEROWANIE
I ŻYCIE STUDENCKIE
PWSFTviT dysponuje Domem Studenta, który zlokalizowany jest przy
ul. Piotrkowskiej, w ścisłym centrum miasta. DS oferuje 100 miejsc noclegowych
w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych. Głodni – nie tylko wiedzy – mogą
pożywić się w szkolnej stołówce lub bufecie.

PRZYSZŁY STUDENCIE!
Kochasz film? Nie ma dla Ciebie lepszego miejsca. Program studiów Szkoły
Filmowej kładzie szczególny nacisk na ćwiczenia praktyczne, bo dopiero
na prawdziwym planie filmowym można 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, dzięki czemu od pokoleń
istnieje tu unikalna relacja mistrz – uczeń. Każdego roku w Szkole
Filmowej powstaje ok. 300 studenckich projektów – etiud reżyserskich:

CZY WIESZ, ŻE SZKOŁA FILMOWA
W ŁODZI:
• to ponad 65 lat tradycji, prestiż i marka rozpoznawana na całym świecie,
• organizuje Festiwale: „Łodzią po Wiśle” – konkurs etiud studenckich
odbywający się co roku w Warszawie, Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi,
na którym w swoich spektaklach dyplomowych spotykają się studenci
aktorstwa wszystkich polskich publicznych uczelni teatralnych,
• ma wielu znanych i cenionych absolwentów, reżyserów: Andrzej Munk, Andrzej
Wajda, Janusz Morgenstern, Roman Polański, Jerzy Skolimowski, Krzysztof

Kieślowski, Filip Bajon, Jan Jakub Kolski, Mariusz Grzegorzek, Małgorzata
Szumowska; operatorów: Witold Sobociński, Sławomir Idziak, Ryszard
Lenczewski, Zbigniew Rybczyński, Paweł Edelman, Krzysztof Ptak, Jolanta
Dylewska; aktorów: Jan Machulski, Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski
i wielu innych…
Wszystkie informacje o Szkole można znaleźć na: www.filmschool.lodz.pl.
Szczegóły dotyczące rekrutacji: www.filmschool.lodz.pl/studia/stacjonarne/2

OPINIA STUDENTA
Przyjechałem do Polski z Niemiec. Zanim znalazłem się w Szkole Filmowej w Łodzi pracowałem w wielu
krajach, w wielu zawodach. Podróżując, na swojej drodze, spotykałem wielu Polaków, których gościnność
i miłość do „domowych obiadów” ujęła mnie za serce. W Polsce poczułem, że znalazłem swój drugi dom.
Spotkałem tu prawdziwych przyjaciół, takich na całe życie. Studia w Szkole Filmowej rozwinęły mnie nie tylko
jako filmowca, ale także jako człowieka.
Martin Rath, student Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej

www.filmschool.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława
Strzemińskiego

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi posiada
5 wydziałów:
• Wydział Grafiki i Malarstwa,
• Wydział Tkaniny i Ubioru,
• Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz,
• Wydział Sztuk Wizualnych,
• Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych.
Jako jedyna wśród państwowych uczelni wyższych w Polsce oferuje możliwość
uzyskania tytułu magistra na kierunku Projektowanie Ubioru. Od 2015 r.
Akademia oferuje także możliwość przystąpienia do doktoranckich studiów
środowiskowych. Nieustannie poszerzana jest oferta studiów podyplomowych
o nowe unikatowe kierunki, takie jak np. Projektowanie Kulinariów.
Z roku na rok zwiększa się znaczenie uczelni na arenie międzynarodowej, dzięki
przedsięwzięciom takim jak Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT
czy Letnie Międzynarodowe Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna PATA.

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
www.asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. 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
do pracy artystycznej i kreatywnej poprzez zapoznawanie ich
z najważniejszymi zasadami kompozycji, barwy, perspektywy itp. Dzięki
tym silnym podstawom twórczym, wyspecjalizowani projektanci i artyści
mogą tworzyć wyjątkowe prace multidyscyplinarne, eklektyczne w stylu
i technice.

OFERTA EDUKACYJNA
ASP Łódź oferuje dziś całe spektrum specjalności artystycznych i projektowych,
w tym wyjątkowe w kraju programy z zakresu projektowania mody i biżuterii
czy zastosowania technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych.
Na uczelni 197 pedagogów (w tym 33 profesorów tytularnych) opiekuje się
1200 studentami, kształcącymi się na poziomie licencjackim, magisterskim
i doktoranckim. Do dyspozycji studentów oddane są wszystkie nowe budynki ASP
oraz nowoczesne centrum komputerowe Cyceron, z którego można korzystać
także poza zajęciami. Nowa biblioteka z własnym archiwum mieszcząca się
w Centrum Nauki i Sztuki oraz multimedialna aula z interaktywnym wybiegiem
dla modelek, położona w Centrum Promocji Mody, wspomagają i uatrakcyjniają
proces kształcenia w ASP.

Rektorat:
tel.: +48 42 25 47 400
e-mail: rektorat@asp.lodz.pl
Rekrutacja:
tel.: +48 42 25 47 508
e-mail: rekrutacja@asp.lodz.pl

CIEKAWOSTKI
Do najbardziej znanych artystów i projektantów wywodzących się z łódzkiej
ASP należą: Michał Batory, Natalia Jaroszewska, Anna Skórska, Andrzej Foder,
Magdalena Kieruzel czy Agata Koschmieder.

ZAKWATEROWANIE
Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi mają do dyspozycji 90 miejsc w Domu
Studenta, który mieści się w Łodzi przy ul. Młynarskiej 42a.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW
Studenci ASP samodzielnie organizują swoje wystawy w galeriach mieszczących
się na terenie Akademii oraz w Galerii ASP Piotrkowska 68 (ul. Piotrkowska 68
w Łodzi), a także podejmują wiele działań artystycznych.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi uczestniczy
w programie Erasmus+ i konsekwentnie realizuje politykę umiędzynarodowienia
uczelni. Aktualnie ASP współpracuje z ponad czterdziestoma uczelniami
z niemal wszystkich krajów europejskich w zakresie mobilności studentów i kadry
dydaktycznej. Studenci nie tylko mogą korzystać z szerokiej oferty wyjazdów
na studia czy praktyki, ale również uczestniczyć w warsztatach, seminariach
i wystawach organizowanych we współpracy z partnerami z Włoch, Hiszpanii,
Portugalii, Słowacji, Czech, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii.

OPINIA STUDENTA
Edukacja wizualna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Wizualnych to nie tylko jeden z kierunków
w ofercie studiów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. To także możliwość zdobycia przydatnej wiedzy, poznania
wspaniałych ludzi oraz liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne. Jest to kierunek, który czyni człowieka wnikliwym
obserwatorem otaczającej go przestrzeni, ale także twórczym artystą i projektantem. Studia stwarzają także
możliwość uzyskania wiedzy oraz różnorodnych umiejętności przydatnych na rynku pracy.
Mikołaj Sęczawa

www.asp.lodz.pl

Akademia Muzyczna
im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów

OFERTA EDUKACYJNA

ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
www.amuz.lodz.pl

Zastanawiasz się, czy warto studiować w Akademii Muzycznej
w Łodzi? Znajdziesz tu przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwijaniu
Twoich muzycznych pasji, grono znakomitych nauczycieli akademickich
i doskonałą infrastrukturę. Uczelnia przygotowuje swoich absolwentów
do podejmowania różnego rodzaju aktywności zawodowej, a więc
każdy znajdzie tu swoje miejsce. Muzyka może być przygodą na całe
życie! Również dla Ciebie!

MUZYKA W DOBRYCH RĘKACH!
Akademia Muzyczna w Łodzi to nowoczesna uczelnia z bogatym dorobkiem.
Posiada nowo wybudowaną Salę koncertową z wysokiej klasy systemem
do nagłaśniania i nagrywania dźwięku oraz bogatym zapleczem dydaktycznym,
a także nowy budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji
Muzycznej, w którym znajdują się m.in. biblioteka i fonoteka, studio nagrań
i laboratorium dźwiękowe, kameralna sala koncertowa, sale wykładowe
i pracownie. Główną siedzibą Uczelni jest zabytkowy pałac, co tworzy unikalny
klimat do studiowania i koncertowania. Akademia dysponuje własnym Domem
Studenckim z 2- i 3-osobowymi pokojami mieszkalnymi i salami do ćwiczeń.

Rektorat:
tel.: +48 42 662 16 01
e-mail: rektorat@amuz.lodz.pl
Rekrutacja:
tel.: +48 42 662 16 65
e-mail: rekrutacja@amuz.lodz.pl

Bogata oferta dydaktyczna Akademii obejmuje 50 specjalności. Są to studia
I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), III stopnia (doktoranckie)
i podyplomowe. Z nowości Uczelnia oferuje m.in. kompozycję muzyki filmowej,
muzykę w mediach, instrumenty jazzowe, musical, wokalistykę estradową
i fortepian kameralny. Na wybranych kierunkach Akademia prowadzi również
studia w języku angielskim.
Wysoki poziom kształcenia potwierdzają liczne sukcesy studentów i absolwentów
uczelni, w tym prestiżowe stypendia oraz nagrody zdobywane na konkursach
muzycznych. Akademia zatrudnia wysokiej rangi specjalistów prowadzących
mistrzowskie klasy gry na instrumentach, klasy śpiewu, kompozycji, dyrygentury,
rytmiki i tańca oraz wykłady z zakresu teorii muzyki. Dodatkowo uczelnia
zaprasza do współpracy jako profesorów wizytujących tak wybitnych artystów,
jak wiolonczelista Michael Flaksman i pianista Kevin Kenner.
Akademia zapewnia swoim studentom możliwość wszechstronnego rozwoju
artystycznego i zawodowego. Daje szansę uczestniczenia w wielu projektach
realizowanych w kraju i za granicą przez działające w niej zespoły. Są to:
orkiestra symfoniczna, orkiestra smyczkowa, orkiestra barokowa, big band
i klasyczna orkiestra dęta, dwa chóry, zespoły perkusyjne, zespoły rytmiczne
i taneczne. Co roku uczelnia organizuje koncerty symfoniczne i oratoryjne,
spektakle operowe, musicalowe i taneczne, AŻ Festiwal, sesje „Musica Moderna”
i międzynarodowe konkursy muzyczne, współpracuje blisko z łódzkimi teatrami,
muzeami i filharmonią.
Dla wszystkich uczniów szkół muzycznych, którzy chcą poznać bliżej uczelnię,
zanim zaczną tutaj studiować, Akademia ma propozycje wakacyjnych
kursów mistrzowskich w ramach „Letniej Akademii Muzyki” oraz całorocznej
„Młodzieżowej Akademii Muzyki”. Co roku podczas „Dni Otwartych” zaprasza
na otwarte lekcje i wykłady, a także na późniejsze bezpłatne konsultacje
z pedagogami.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Akademia uczestniczy w programie Erasmus+, co umożliwia każdemu
ze studentów podjęcie nauki w ramach stypendium na jednej z blisko 50 uczelni
partnerskich za granicą. Rozwija także kontakty międzynarodowe jako członek
Chain of Music and Dance oraz Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów
i Akademii Muzycznych (AEC). Jest partnerem międzynarodowego projektu
operowego „European Opera Academy”.

KIERUNKI STUDIÓW
WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI, DYRYGENTURY,
RYTMIKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ
muzyka w mediach • dyrygentura • kompozycja • kompozycja muzyki filmowej
• teoria muzyki • rytmika • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
• muzykoterapia

WYDZIAŁ FORTEPIANU, ORGANÓW, KLAWESYNU
I INSTRUMENTÓW DAWNYCH
fortepian • fortepian jazzowy • fortepian kameralny • klawesyn • organy
• muzyka kościelna • instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka
barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny,
obój barokowy, lutnia

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
skrzypce • altówka • wiolonczela • kontrabas • flet • obój • klarnet • fagot
• saksofon • róg • trąbka • puzon • tuba • perkusja • harfa • gitara
• akordeon • instrumenty jazzowe: skrzypce, kontrabas, saksofon, puzon,
trąbka, perkusja, gitara, gitara basowa

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
specjalność wokalno-aktorska • musical • wokalistyka estradowa • choreografia
i techniki tańca • choreografia

PLANOWANE SPECJALNOŚCI
produkcja muzyczna • realizacja nagrań

OPINIA STUDENTA
Łódź to świetne miejsce do studiowania. Panuje tu przyjazna atmosfera, dzieje się wiele – koncerty, festiwale,
wystawy… Studia w Akademii Muzycznej będę wspominać jako jeden z najlepszych okresów w moim
życiu! Oprócz poznania wielu ciekawych i inspirujących ludzi, dużo się nauczyłem i rozwinąłem muzycznie.
A to dzięki zaangażowanym wykładowcom i dobrej infrastrukturze uczelni…
Mateusz Wojtkiw, Węgorzewo, flet, rok II studiów II stopnia

www.amuz.lodz.pl

Życie w Łodzi
– informacje praktyczne

także nad wykorzystaniem własnych umiejętności i udzielaniu korepetycji. Poza tym
na każdej uczelni istnieją biura karier, oferujące doradztwo w zakresie rozwoju, jak
i szeroki wachlarz propozycji staży i pracy skierowanych do studentów danych uczelni.
Program „Młodzi w Łodzi”, daje wiele możliwości bezpłatnego samokształcenia
i zdobywania doświadczenia, w licznych konkursach, szkoleniach oraz ofertach
staży i praktyk. Przedsiębiorczy i kreatywni mogą wystartować z własnym biznesem
w ramach Centrów co-workingu, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
oraz Kombinatorium Start-up`ów.

GDZIE ROBIĆ W MIEŚCIE ZAKUPY?

GDZIE MIESZKAĆ W TRAKCIE STUDIÓW?
Rozpoczęcie studiów bardzo często wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania.
Żyjąc ,,na własną rękę” w nowym mieście, możesz wybrać akademik albo wynająć
mieszkanie. Aby ubiegać się o miejsce w popularnych „DS-ach”, trzeba spełnić
kilka warunków. O przyznaniu miejsca, decydują głównie – kryterium dochodów
na osobę w rodzinie oraz odległość miejsca zamieszkania od uczelni. Akademik
niewątpliwie jest najtańszą formą zakwaterowania. Ceny zaczynają się od 340 zł
miesięcznie za miejsce w pokoju dwuosobowym, a kończą na 500 zł za jedynkę.
O koszcie wynajmu decyduje najczęściej standard, w jakim przyjdzie Ci mieszkać.
Jeśli uznasz, że życie w akademiku nie jest dla Ciebie, pomyśl o wynajęciu
mieszkania lub pokoju. Można to zrobić razem ze znajomymi albo zdecydować
się na samodzielnie mieszkanie. Która opcja jest lepsza? To zależy od preferencji,
a może przede wszystkim finansów. Należy jednak pamiętać, że z decyzją nie
można zbyt długo czekać. Na przełomie sierpnia i września, kiedy studenci
intensywnie poszukują mieszkań na kolejny rok akademicki, oferty znikają bardzo
szybko.

JAK ZWIĘKSZYĆ SWÓJ BUDŻET?
Łódź daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań,
kusi licznymi rozrywkami, ale skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Zostając
studentem, masz prawo ubiegać się o stypendium socjalne, co jest uzależnione, tak
jak w przypadku miejsca w akademiku, od wysokości dochodów. Przyznawane są
także stypendia za wyniki w nauce (wysoka średnia ocen, działalność naukowa),
sprytnie więc można połączyć przyjemne (pieniądze) z pożytecznym (wiedza).
W mieście jest także wiele możliwości zatrudnienia dla studentów: w gastronomii,
licznych centrach handlowych, firmach sektora BPO, itp. Warto zastanowić się

Zakupy w Łodzi nigdy nie są nudne! Na terenie miasta zlokalizowanych jest kilka
dużych centrów handlowych. Wśród nich warto wymienić cztery największe:
Manufakturę, Galerię Łódzką, Port Łódź i Sukcesję. Oferują one nie tylko
możliwość zrobienia zakupów w sklepach z najlepszymi markami odzieżowymi
i obuwniczymi, ale są również popularnymi miejscami spotkań i rozrywki.

KOMUNIKACJA W MIEŚCIE – CZYLI JAK PORUSZAĆ SIĘ
PO ŁODZI
Proponujemy jak najczęściej poruszać się po Łodzi pieszo lub na rowerze.
Miłośnicy dwóch kółek mają bowiem do dyspozycji ok. 146,5 km ścieżek i dróg
rowerowych (stan na początek 2016 r.), a sytuacja ta poprawia się z roku na rok.
W mieście funkcjonuje także kilka wypożyczalni rowerów, a w ostatnim czasie
uruchomiony został system roweru miejskiego.
Jeśli jednak zdecydujesz się na skorzystanie z transportu publicznego
do dyspozycji jest 15 linii tramwajowych i kilkadziesiąt linii autobusowych.
Ponadto w godzinach 22:30–5:00 kursuje także 7 nocnych linii autobusowych.
Co istotne, rozkład jazdy łódzkich środków transportu publicznego jest inny w dni
powszednie i w weekendy, a łódzkie bilety są biletami czasowymi.
Jeśli zdecydujesz się poruszać po Łodzi samochodem, musisz wiedzieć,
że – podobnie jak we wszystkich metropoliach – nie jest to łatwe, szczególnie
w godzinach szczytu. Wjeżdżając do centrum, warto również pamiętać o strefie
płatnego parkowania.
W 2014 r. na tory województwa łódzkiego wyjechały pociągi Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Pociągi ŁKA łączą miasta regionu z Łodzią, są także doskonałą
alternatywą podróżowania dla łodzian. Uruchomione zostały bowiem
połączenia w ramach tzw. kolei obwodowej: Łódź Kaliska – Łódź Widzew
oraz Łódź Widzew – Zgierz.

UCZELNIE
NIEPUBLICZNE
W ŁODZI

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI ZDROWOTNEJ
I NAUK SPOŁECZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI
IM. PROF. J. CHECHLIŃSKIEGO

ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
www.uns.lodz.pl
e-mail: rektorat@uns.lodz.pl

ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
www.wsez.pl
e-mail: info@wsez.pl

ul. Narutowicza 7/9
91-117 Łódź
www.wsfi.edu.pl
e-mail: dziekanat@wsfi.pl

AKADEMIA
HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

WYŻSZA SZKOŁA
BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI
I UMIEJĘTNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI
I NAUK O ZDROWIU

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
www.ahe.lodz.pl
e-mail: uczelnia@ahe.lodz.pl

ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
www.medyk.edu.pl
e-mail: uczelnia@medyk.edu.pl

ul. Rzgowska 17a
93-008 Łódź
www.wsinf.edu.pl
e-mail: info@wsinf.edu.pl

ul. Wileńska 53/55
94-011 Łódź
www.wyzszaszkolakosmetyki.pl
e-mail: uczelnia@wyzszaszkolakosmetyki.pl

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

WYŻSZA SZKOŁA COSINUS

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA

WYŻSZA SZKOŁA SPORTOWA
IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
e-mail: uczelnia@san.edu.pl

ul. Wólczańska 81
90-515 Łódź
www.ws.cosinus.pl
e-mail: dziekanat@ws.cosinus.pl

SZKOŁA WYŻSZA
EKONOMII I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ŁÓDZKIEJ
KORPORACJI OŚWIATOWEJ

WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

WYŻSZA SZKOŁA
SZTUKI I PROJEKTOWANIA

ul. Narutowicza 86
90-139 Łódź
www.sweiz.pl
e-mail: rektorat@swseiz.pl

ul. Wólczańska 93
90-515 Łódź
www.wszlko.edu.pl
e-mail: rektorat@wszlko.edu.pl

ul. Brzozowa 3/9
93-101 Łódź
www.wssm.edu.pl
e-mail: dziekanat@wssm.edu.pl

ul. Targowa 65
90-324 Łódź
www.wssip.edu.pl
e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl

ul. Piotrkowska 243
90-456 Łódź
www.wsp.lodz.pl
e-mail: sekretariat@wsp.lodz.pl

ul. Milionowa 12
93-193 Łódź
www.wss.lodz.pl
e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl
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