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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 155

List gratulacyjny i elegancką 
plakietę wręczyła rektorowi prof. 
Krzysztofowi Jóźwikowi dyrektor 
ds. edukacji Microsoft Polska Cecy-
lia Szymańska. W spotkaniu udział 
wziął także dyrektor Uczelnianego 
Centrum Informatycznego PŁ dr 
inż. Rafał Grzybowski oraz Kacper 
Zubrzycki z Microsoft. 

– Jest to dla nas istotne wyróż-
nienie, cieszę się ze współpracy z tak 
uznaną firmą technologiczną – mó-
wił rektor, odbierając wyróżnienie. 
Pandemia COVID-19 i konieczność 
przejścia na zdalne nauczanie 
była sprawdzianem dla uczelni 
w zakresie przygotowania narzędzi 
informatycznych do stosowania 
e-kształcenia. Politechnika Łódzka 
doceniła potencjał kształcenia na 
odległość wiele lat temu, inwestu-
jąc w rozwój infrastruktury i szko-
lenia kadry. Nad tymi działaniami 
merytorycznie czuwa Uczelniane 
Centrum Informatyczne. Zdaniem 
jego dyrektora dr. inż. Rafała Grzy-
bowskiego – Przejście na zdalne 

nauczanie po wybuchu epidemii 
przeszło bez większych problemów. 
Doceniła to także firma Microsoft.  
– Politechnika Łódzka jest zawsze 
krok do przodu. Działa niezwykle 
szybko i skutecznie. Zależy nam, aby 
pokazywać dobre przykłady – pod-
kreśla dyrektor Cecylia Szymańska.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, 
który jako szef sztabu antykryzyso-
wego kierował działaniami uczelni 
od pierwszych dni pandemii – 
jeszcze przed wyborem na obecne 
stanowisko – szczególnie docenia 
starania w sprawnym realizowaniu 
zajęć i zdalnej pracy z domu. Cieszy 
go, że Politechnika Łódzka jest 
w gronie liderów technologii IT. – 
Jestem dumny, że 100 proc. ogółu 
pracowników i studentów stało się 
użytkownikami najnowszych tech-
nologii, wykorzystując rozwiązania 
w chmurze Microsoft. Aż 70 proc. 
z nich korzysta z tych rozwiązań 
na co dzień, to znacznie więcej niż 
w innych polskich uczelniach. Dzięki 
temu mogliśmy usprawnić proces 

dydaktyczny, a także zarządzanie. 
Do wirtualnych audytoriów prze-
niosła się nie tylko edukacja, również 
w badaniach naukowych stosuje-
my chmurowe platformy, które są 
narzędziem globalnym i niezwykle 
skutecznie wspierają pracę. 

W liście gratulacyjnym zazna-
czono, że wyróżnienie tytułem 
„Uczelnia w chmurze Microsoft” 
ugruntowuje najwyższą jakość 
uczelni i pozwala dołączyć do 
grona najbardziej innowacyjnych 
szkół wyższych w Polsce. – Znale-
zienie się w elicie uczelni przyszłości 
to oczywiście efekt zaangażowania 
wielu osób z kadry akademickiej 
i administracyjnej Politechniki Łódz-
kiej, wszystkim bardzo za to dziękuję 
– powiedział rektor.

M o d e l ow y m i  U c ze l n i a m i 
w Chmurze Microsoft zostały, 
poza Politechnika Łódzką, Uniwer-
sytet Jagielloński, Szkoła Główna 
Handlowa oraz Akademia Leona 
Koźmińskiego.

n Ewa Chojnacka

Wyróżnienie od Microsoft
Firma Microsoft przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia w Chmurze 
Microsoft”. To dowód wyróżnienia za modelowe wykorzystywanie narzędzi 
i technologii Microsoft w działalności uczelni.
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