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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 154

Kolegium powołane w 1997 r. skupia wszystkie 
wydziały o profilu mechanicznym w Polsce. Jest to 
znacząca reprezentacja środowiska akademickiego, 
bowiem najczęściej wydziały te należą do najwięk-
szych w swoich uczelniach. 

Po wyborze prof. Tomasz Kubiak powiedział – Jed-
nym z najważniejszych zadań naszego Kolegium jest 

integracja służąca wymianie doświadczeń, dyskusji nad 
problemami, które stawia przed nami obecna epide-
miczna sytuacja oraz wyzwania wynikające z działania 
w ramach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Dzia-
łamy na wielu płaszczyznach, w obszarze kształcenia, 
nauki i badań oraz spraw organizacyjnych, dlatego 
uzgadnianie wspólnego stanowiska w sprawach inte-
resujących nasze wydziały jest niezwykle ważne i cenne.

Pierwsze w kadencji 2020-2024 posiedzenie Ko-
legium odbyło się zdalnie. Uczestniczyło w nim 33 
dziekanów reprezentujących 25 uczelni. W tajnym 
głosowaniu wyłoniono nowe prezydium Kolegium. 
Na przewodniczącego został wybrany prof. Tomasz 
Kubiak z PŁ, na wiceprzewodniczącego prof. Jerzy 
Małachowski z WAT, a na sekretarza prof. Bolesław 
Karwat z AGH. Dotychczasowy przewodniczący prof. 
Andrzej Seweryn z PB został Honorowym Przewod-
niczącym Kolegium.

W obradach uczestniczyli również zaproszeni 
goście, dziekani poprzednich kadencji a obecni rek-
torzy: prof. Jacek Nowakowski (ATH) i prof. Zbigniew 
Pater (PL).
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Było to pierwsze spotkanie 
w nowej kadencji władz rektor-
skich. Wzięli w nim udział także 
rektorzy, którzy zarządzali uczel-
niami przez ostatnie cztery lata.

Tuż po wyborze rektor-prze-
wodniczący KRŁUP powiedział 
– Będę spotykał się z rektorami 
regularnie, co najmniej raz w miesią-
cu. Najważniejszym naszym zada-

niem jest prowadzenie współpracy 
tak, aby Łódź Akademicka mówiła 
jednym głosem. Oczywiście, zacho-
wując swoją odrębność, chcemy 
stanowić grono, które działać będzie 
na rzecz wspólnych działań i repre-
zentowania naszych celów i zadań 
w środowisku naukowym – w Polsce 
i na świecie – oraz wobec otoczenia 
gospodarczego. Konferencja skupia 

Przewodniczy 
łódzkim rektorom

Prof. Tomasz Kubiak dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ został wybrany 
przewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich 
Uczelni Technicznych.
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15 października odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Łódz-
kich Uczelni Publicznych, która na przewodniczącego wybrała jednomyślnie 
rektora Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztofa Jóźwika. 

uczelnie o różnej wielkości, ale głos 
każdego rektora jest dla nas rów-
nie ważny. Chcemy podejmować 
inicjatywy, które jeszcze bardziej 
wzmocnią łódzkie uczelnie publicz-
ne, a także Łódzkie Towarzystwo 
Naukowe i Łódzki Oddział Polskiej 
Akademii Nauk.
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