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Politechnika Łódzka trady-
cyjnie zagrała z orkiestrą Jurka 
Owsiaka. Sztab WOŚP PŁ podczas 
29. finału zebrał 345 tysięcy zło-
tych, co jest kolejnym rekordem 
naszych wolontariuszy. Podobnie 
jak całej Orkiestrze, za każdym 
razem udaje nam się zebrać kwotę 
większą niż przed rokiem. Bar-
dzo cieszy, że nawet pandemia 
nie przeszkodziła być hojnym 
i pomóc, aby w szpitalach pojawił 
się kolejny sprzęt z naklejonymi 
serduszkami WOŚP.

W tym roku w działania sztabu 
przy Politechnice Łódzkiej zaan-
gażowało się 370 osób. W różnych 
miejscach Łodzi pojawili się nasi 

wolontariusze, od młodzieży szkol-
nej począwszy, przez studentów, 
a na władzach rektorskich skoń-
czywszy.

– Choć pandemia w tym roku 
mocno nas ograniczała w działa-
niach, to jednak zrealizowaliśmy 
dodatkowe akcje – mówi Weronika 
Hlebowicz, szefowa sztabu WOŚP 
PŁ, studentka zarządzania i inży-
nierii produkcji. – Przeprowadzili-
śmy licytacje, w tym „szczęśliwego” 
krawatu rektora prof. Krzysztofa 
Jóź wika, który był elementem 
garderoby w dniu wygranych wy-
borów.

W dniu finału kwestowało całe 
kolegium rektorskie. Z puszką 

można było spotkać także maskot-
kę uczelni Lwa Leona. W czwartek 
przed finałem licytację zorga-
nizowało także LO Politechniki 
Łódzkiej, co powiększyło pulę ze-
branych pieniędzy o niemal 12 
tysięcy złotych.

Jak dodaje Weronika Hlebowicz 
– Nasze politechniczne liceum bar-
dzo prężnie włączyło się w działania 
sztabu i pomagało w organizacji 
jego pracy. Bardzo to doceniamy. 

Choć sztab miał duże wsparcie 
sprzętowe ułatwiające pracę, licze-
nie zebranych pieniędzy trwało do 
późnych godzin nocnych.

n Ewa Chojnacka

Zgodnie z nazwą programu jego celem jest wspar-
cie internacjonalizacji szkół doktorskich, m.in. w zakre-
sie doskonalenia jakości kształcenia oraz prowadzo-
nych badań, a także zwiększenia międzynarodowej 
mobilności doktorantów i kadry, w tym pozyskiwania 
zagranicznych doktorantów i promotorów. Projekt 
ma również wspierać międzynarodową współpracę 
szkół doktorskich. 

Obecnie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej 
PŁ kształci się 203 doktorantów. W tej grupie jest 26 
cudzoziemców z 14 krajów europejskich (Ukraina, 
Białoruś, Włochy, Rosja, Serbia, Mołdawia) i z innych 
części świata (Egipt, Indie, Meksyk, Etiopia, Nigeria, 
Pakistan, Chiny oraz Iran). 

Politechnika Łódzka w ramach programu STER 
zrealizuje projekt „Curriculum for advanced docto-
ral education & training – CADET Academy of Lodz 
Univeristy of Technology”. Zakłada on stypendia 

dla najlepszych doktorantów realizujących projekty 
doktorskie na poziomie międzynarodowym, wsparcie 
ich międzynarodowej mobilności oraz organizację 
wykładów prowadzonych gościnnie przez światowej 
klasy specjalistów z różnych dziedzin nauki. Uczelnia 
planuje opracowanie materiałów promocyjno-infor-
macyjnych na temat kształcenia w Interdyscyplinarnej 
Szkole Doktorskiej PŁ oraz badań prowadzonych 
przez zespoły wybitnych młodych naukowców. 

Poza Politechniką Łódzką z dofinansowania 
w programie NAWA skorzystają: AGH, Uniwersytety: 
Jagielloński, Wrocławski, Mikołaja Kopernika i Adama 
Mickiewicza oraz Politechniki: Wrocławska, Gdańska, 
Śląska i Warszawska. Projekt trawa 3 lata, do końca 
2023 roku.

n Monika Nastarowicz
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

PŁ grała z WOŚP

Dofinansowanie STER 
z programu NAWA
Politechnika Łódzka została jednym z 10 beneficjentów prestiżowego pro-
gramu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER – Umiędzynarodo-
wienie szkół doktorskich”. Całkowity koszt projektu wynosi 2 200 000 zł.




