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Możliwość wskazania pomysłów - przydatnych zmian i usprawnień ułatwiających co-
dzienną pracę i studiowanie w Politechnice Łódzkiej spotkała się z pozytywnym odzewem 
społeczności akademickiej. Z 89 zgłoszonych inicjatyw wybrano 13 pomysłów do realizacji 
na wydziałach i 1 projekt o zasięgu ogólnouczelnianym. Koszt realizacji  wszystkich pomy-
słów wyniesie 100 000 zł. 

Autorzy pomysłów do Idea Box, 
dobrze znający swoje wydziały  
i otoczenie, wskazywali na potrzeby 
zmian, które mogą przyczynić się do 
tego, aby Politechnika Łódzka stała  
się przyjemniejszym miejscem do  
pracy i studiów. Na liście zwycięskich 
projektów znalazło się aż sześć stref  
do pracy i wypoczynku. Oznacza to, że  
w najbliższym czasie na terenie 5 
wydziałów powstaną enklwy, gdzie  
w otoczeniu zieleni będzie można  
w zdystansować się od codziennych 
obowiązków, nabrać sił i z nową ener- 
gią wrócić do laboratorium, czy sali 
wykładowej. Chwilę relaksu w słońcu i na świe-
żym powietrzu znaleźć będzie można również  
na niezagospodarowanej przestrzeni pomiędzy 
Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydziałem  
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tek-
styliów oraz Wydziałem Mechanicznym. Jak 
mówi Michalina Warska, studentka wydziału  
TMiWT i autorka pomysłu ogólnouczelniane-
go — strefa wypoczynku pozwoli produkować wi-
taminę D, zamiast ją suplementować. W miejscu 
tym studenci i pracownicy uczelni będą mogli 
odpoczywać jedząc lunch, dyskutując lub czyta-
jąc książkę podczas „okienka” między zajęciami.  
Studentka jest również autorką pomysłu stwo- 

rzenia ogólnodostępnej kuchni na 
wydziale TMiWT, w której studenci  
i pracownicy będą mogli przygoto- 
wać drugie śniadanie, podgrzać za-
wartość lunchboxa, czy wypić ciepłą 
herbatę. 

Jakie inne pomysły zyskały uzna-
nie komisji wydziałowych Idea Box? 

Na Wydziale Mechanicznym  
w budynku A20 powstanie sala 
do cichej nauki, na Wydziale Bu-
downictwa, Architektury i Inżynie-
rii Środowiska otworzy się prze-
strzeń do rysowania i nauki, a na 
Wydziale Chemicznym zawiśnie 

interaktywna tablica z układem okresowym pier-
wiastków. Studenci Wydziału Fizyki Technicznej,  
Informatyki i Matematyki Stosowanej skorzystają  
z ekranu zawieszonego w głównym holu wydziału,  
na którym będą śledzić wydarzenia, informacje  
o konkursach i projektach, natomiast na Wydzia- 
le OiZ pojawią się skrzynki ułatwiające przeka- 
zywanie projektów i kontakt studentów z wykła- 
dowcami.

Koordynatorem projektu Idea Box jest Dział 
Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich. Realizacja  
finansowana jest w ramach budżetu zadaniowe-
go – zadanie 3.4. „Idea Box – pomysły pracowników  
i studentów na rzecz rozwoju uczelni”.

15Beata Ogrodowczyk, Barbara Konarzewska

Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich zajmuje się działaniami prorozwojowymi w tym m.in. odpowiada 
za wdrożenie strategii HR dla naukowców i doskonaleniem zawodowym pracowników oraz obsługą budżetu 
zadaniowego w PŁ. Obecnie Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich koordynuje także projekt „Dydaktyka 
2.0” mający na celu podwyższenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

Studenci i pracownicy 
zmieniają uczelnię  
z Idea Box


