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Politechnika Łódzka 
promuje mobilność 
studencką 8

Mobilność w PŁ

Celem Mobility Week jest nie 
tylko zachęcenie studentów uczel-
ni do mobilności i wzbudzenie  
w nich ciekawości świata, ale rów-
nież podkreślenie, że Politechni-
ka Łódzka to uczelnia otwarta na 
studentów zza granicy. Rozwój 
współpracy międzynarodowej jest 
zresztą jednym z głównych celów 
obecnych władz uczelni, co wie-
lokrotnie podkreślał sam rektor 
PŁ, prof. Sławomir Wiak. Tylko 
na semestr zimowy 2017/2018 do 
Politechniki Łódzkiej przyjechało 
aż 276 studentów zagranicznych  
w ramach programu Erasmus+ 
oraz ponad 90 cudzoziemców na 
pełen okres studiów. Coraz chęt-
niej wyjeżdżają również polscy 
studenci. W bieżącym roku akade-
mickim za granicą przebywa 337 
studentów PŁ.

Mobility Week 2017

Tegoroczny Mobility Week, zor-
ganizowany przez Sekcję Mo-
bilności Studenckiej Centrum 
Współpracy Międzynarodowej 
PŁ, składał się z czterech wyda-
rzeń głównych – Inauguracji na 
Sportowo, Kawiarenki Erasmusa, 
Erasmus Talent Show oraz, tra-

dycyjnie już, International Dinner 
and Dances Connecting People. 
Ta ostatnia, podsumowująca cały 
tydzień atrakcji impreza, to nie-
zwykły wieczór, w którym udział 
biorą studenci i pracownicy PŁ. 
Wydarzenie łączy degustację dań 
kuchni międzynarodowej i naukę 
tańców z różnych stron świata.  
W tym roku na temat części ta-
necznej wybrano  „Łódź - miasto 
czterech kultur” - polskiej, rosyj-
skiej, niemieckiej i żydowskiej. 
Przybyłych gości powitali prorek-
tor ds. kształcenia PŁ, prof. dr hab. 
Grzegorz Bąk oraz dyrektor CWM 
PŁ, dr inż. Dorota Piotrowska.

Równolegle do wydarzeń głów-
nych, podczas tegorocznego Mo-
bility Week studenci mogli uczest-
niczyć w specjalnych warsztatach, 
czyli spotkaniach informacyjnych 
i szkoleniowych dotyczących mo-
bilności i różnorodnych progra-
mów wymiany studenckiej, w tym 
także w spotkaniu dla studentów 
ze specjalnymi potrzebami w Biu-
rze ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ.

Dodatkowo, od początku grud-
nia, przez niemal dwa tygodnie, na 
kampusie stacjonował coffee truck, 
oferujący ciepłe napoje i pyszne 
słodkości za symboliczną złotówkę.

Drugi tydzień grudnia 2017 roku upłynął w naszej uczelni pod hasłem Mobility Week. Była 
to ósma już edycja wydarzenia, które, jak zawsze, obfitowało w wiele atrakcji.
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