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W Y D A R Z E N I A
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Dla ratownictwa medycznego
Politechnika Łódzka i Woje- 

wódzk a Stacja  R atownic twa 
Medycznego podpisały umowę 
o współpracy.

Planowane inicjatywy mają 
duże znaczenie społeczne z punk-
tu widzenia zwiększenia jakości 
świadczeń zdrowotnych udzie-
lanych mieszkańcom. Podpisu-
jący dokument dyrektor WSRM 
Krzysztof Janecki oraz rektor PŁ 
prof. Sławomir Wiak mówili, że 

współpraca ma służyć wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań technicz-
nych i ekologicznych do zespołów 
ratownictwa medycznego oraz 
uzupełnieniu edukacji kadry i stu-
dentów o nowe obszary wiedzy. 

Partnerzy szeroko określili dzie-
dziny współpracy. Obejmie ona 
m.in. zastosowania informatyki 
w ochronie zdrowia, w tym rozwój 
technologii służących do transmisji 
dużych danych medycznych. Plano-

wany jest wspólny projekt związany 
z aplikacją, która ma powodować 
zagłuszanie radia w samochodzie, 
co będzie dla kierowców znakiem, 
że zbliża się karetka. Przewidywane 
są również prace związane z opra-
cowaniem koncepcji zagospodaro-
wania energetycznego budynków 
WSRM. Studenci zyskają też miejsca 
praktyk w niemedycznych działach 
nowego partnera. 

n Ewa Chojnacka

W walce z koronawirusem
W sytuacji rozprzestrzeniania się koro-

nawirusa SARS-CoV-2 Politechnika Łódzka 
podjęła działania związane z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
wzrostu liczby zachorowań. W uczelni 
działa Sztab Antykryzysowy, którym kie-
ruje prof. Krzysztof Jóźwik, prorektor ds. 
kształcenia.

Na stronie www.koronawirus.p.lodz.pl 
publikowane są bieżące informacje zwią-
zane z zaistniałą sytuacją. Należą do nich 
m.in. (stan na 16 marca):
n decyzją rektora od 12 marca 2020 r. do 

14 kwietnia 2020 r. zawieszono zajęcia 
w Politechnice Łódzkiej we wszystkich 
formach i poziomach kształcenia, z wy-
łączeniem tych, które prowadzone są 
w formie zdalnego kształcenia. Każdy 
prowadzący, w porozumieniu z kie-
rownikiem przedmiotu i kierownikiem 
jednostki, powinien określić możliwość 
prowadzenia zajęć w sposób zdalny 
oraz bezzwłocznie przystąpić do ich re-
alizacji. Dopuszczalne są przy tym do-
wolne sposoby zdalnego prowadzenia 
zajęć, zarówno z wykorzystaniem plat-
formy WIKAMP, jak i poza nią.

n odwołane zostały wszystkie konferen-
cje oraz inne wydarzenia organizowane 
na uczelni. Wstrzymano wyjazdy zagra-
niczne oraz przyjazdy z zagranicy pra-
cowników i studentów. 

n do działań prewencyjnych należy także 
zobowiązanie studentów, doktorantów 
i pracowników zakwaterowanych w do-
mach studenckich PŁ do opuszczenia 

do 16 marca 2020 r. miejsc zakwatero-
wania i powrotu do miejsc stałego za-
mieszkania na okres zawieszenia zajęć 
dydaktycznych 

n komunikatem prorektora ds. kształce-
nia i komunikatem prorektora ds. stu-
denckich przekazano decyzje w sprawie 
przerwania pobytu w uczelniach zagra- 
nicznych  przed zakończeniem okresu 
trwania wymiany określonego w umo-
wach zawartych w ramach mobilności 
studenckiej oraz w sprawie prowadze-
nia obsługi świadczeń pomocy ma-
terialnej w okresie zawieszenia zajęć 
w uczelni. 

Wybory w uczelni
Senat Politechniki Łódzkiej przyjął na 

lutowym posiedzeniu kalendarz wyborów 
Rektora oraz Senatu na kadencję 2020-
2024. Zgodnie z nim Uczelniane Kole-
gium Elektorów miało dokonać wyboru 2 
czerwca 2020 r., ale 13 marca 2020 Uczel-
niana Komisja Wyborcza po zapoznaniu 
się z opiniami Uczelnianego Społecznego 
Inspektora Pracy oraz związków zawodo-
wych działających w PŁ zawiesiła do od-
wołania wszystkie procedury wyborcze 
władz Uczelni we wszystkich okręgach 
wyborczych. Teraz czekamy na kolejne ko-
munikaty.

Pytania związane z obecną sytuacją 
uczelni można kierować na specjalnie 
przeznaczone maile: 

koronawirus.pracownik@info.p.lodz.pl 
oraz 

koronawirus.student@info.p.lodz.pl


