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Wybrane przykłady działań re-
alizowanych w szkołach wyższych 
zostaną opublikowane w Katalogu 
Dobrych Praktyk Społecznej Odpo-
wiedzialności Uczelni 2021 r.

Projekt realizowany w Poli-
technice Łódzkiej związany jest 
z wymianą dobrych praktyk stoso-
wanych wewnątrz uczelni w obsza-
rze nauki, kształcenia i organizacji. 

– Niezmiernie się cieszę z uznania 
Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej dla projektu „Budowa-
nie doskonałości PŁ” i wskazanie 
go jako przykład dobrych do na-
śladowania działań. Bazuje on na 
ogromnej praktycznej wiedzy oraz 
doświadczeniu pracowników naszej 
uczelni, a przekazywanie przykła-

dów dobrych praktyk pomiędzy 
jednostkami powinno zaowocować 
jeszcze bardziej intensywnym roz-
wojem naszej Alma Mater. Gorąco 
dziękuję wszystkim osobom, które 
zechciały podzielić się z nami swo-
im doświadczeniem i wzięły udział 
w projekcie – powiedział rektor 
prof. Krzysztof Jóźwik.

W ramach projektu finanso-
wanego z „Budżetu Zadaniowego 
PŁ” zostało zgłoszonych ponad 
trzydzieści przykładów działań 
z powodzeniem sprawdzających 
się już na różnych wydziałach 
i związanych z prowadzonymi 
badaniami, kształceniem oraz 
wspomagających zarządzanie. 
Działania szczególnie godne na-

śladowania JM Rektor nagrodził 
grantami. Powstała również pu-
blikacja przedstawiająca przyjęte 
rozwiązania oraz ich wdrożenie 
w jednostkach PŁ.

Tegoroczny Katalog Dobrych 
Praktyk Społecznej Odpowie-
dzialności Uczelni 2021 r. przy-
gotowywany przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
został poświęcony głównie war-
tościom akademickim, w tym ety-
ce, zaangażowaniu społeczności 
akademickiej, a także zarządzaniu 
różnorodnością i przeciwdziałaniu 
przejawom dyskryminacji.

n	Małgorzata Parzynowska
Dział Rozwoju Uczelni

Wykładowcy Centrum Nauczania Ma-
tematyki i Fizyki PŁ od 6 do 10 września 
przeprowadzili zajęcia dla uczniów pię-
ciu liceów ogólnokształcących z terenu 
województwa łódzkiego, objętych przez 
Centrum patronatem. Tydzień z matema-
tyką i fizyką odbył się po raz jedenasty!

Tym razem spotkania prowadzone były on-line. 
Uczniów przywitał dyrektor CMF, dr Andrzej Just, 
prof. PŁ, a dr Aleksandra Pawlik z Działu Promocji 
przedstawiła im ofertę kształcenia na naszej uczelni.

Każdego dnia – od poniedziałku do piątku – 
uczniowie, już po lekcjach w szkole, zasiadali przed 
komputerami, by wysłuchać wykładu z matematyki, 
fizyki i odbyć wirtualne zajęcia w laboratorium.

Uczniowie z LO w Poddębicach oraz z I LO w Sie-
radzu wysłuchali m.in. wykładu z matematyki, który 
poprowadził (w języku angielskim) dr inż. Sławomir 
Jagodziński. Dla uczniów z I LO w Tomaszowie, II LO 
w Zduńskiej oraz II LO w Wieluniu wykład o Paradok-

sach rachunku prawdopodobieństwa poprowadziła 
dr Małgorzata Komisarska, a dr inż. Krzysztof Lisiecki 
opowiedział o Geometrii układów równań. Większość 
uczniów uczestniczyła też w wykładzie Czego o licz-
bach nie przeczytamy w podręcznikach autorstwa dr inż. 
Izabeli Jóźwik i dr inż. Małgorzaty Terepety, prof. PŁ.

Wspomnę również o wykładach z fizyki wygłoszo-
nych przez dr. inż. Janusza Tomaszewskiego – Efekt 
cieplarniany, czyli ludzkość w składzie porcelany oraz 
dr. inż. Dariusza Krzyżańskiego – Jak działa LCD.

Pragnę podziękować wykładowcom Centrum Na-
uczania Matematyki i Fizyki, którzy zaangażowali się 
w prowadzenie zajęć z uczniami patronackich szkół.

Podziękowania kieruję również do Centrum E-
-Learningu za wsparcie techniczne oraz do Działu 
Promocji za udział w naszej akcji.

Tydzień z matematyką i fizyką już na trwale wpisał 
się w tradycję CMF, szczególnie korzystną dla uczniów 
liceów jako naszych przyszłych studentów. 

n	Agnieszka Niedziałkowska
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki 

Już po raz trzeci Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokonało wyboru naj-
lepszych praktyk wdrażanych przez polskie uczelnie w obszarach społecznej odpo-
wiedzialności. Wśród nich znalazł się projekt „Budowanie doskonałości PŁ”.

Skatalogowano dobre praktyki

Tydzień z matematyką i fizyką




