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w Instytucie Automatyki kilka lat 
temu. Obecnie przyjeżdża z żoną 
i córeczką na początku marca i po-
zostanie w naszej uczelni do końca 
lutego 2024 roku. Jego przyjazd 
w ramach Programu Ulam NAWA 
umożliwi kontynuowanie i rozwój 
naszych wspólnych zainteresowań 
naukowych. Będziemy prowadzić 
badania ślizgowego sterowania 
przez sieć komputerową obiek-
tami dynamicznymi, ślizgowego 
sterowania wyzwalanego zdarze-
niami itp. 

Dr Shah nie jest jedynym na-
ukowcem z Indii odwiedzającym 
Instytut Automatyki. – W listo-
padzie 2021 roku gościliśmy pana 
Tamena Thapa Sarkara, a na po-
czątku stycznia 2022 przyjechał 
Gautam Sethia z Indian Institute of 
Technology Guwahati położonego 
w stanie Assam. Obaj doktoranci 
zajmują się podobną tematyką 
jak Dipesh Shah. Z nimi pracujemy 
głównie nad ślizgowym sterowa-
niem przekształtnikami energo-
elektronicznymi – dodaje prof. 
Bartoszewicz. 

Summary 

Scholarship Holders 
of the Ulam NAWA 
Programme

The aim of the programme 
announced by NAWA, named after 
Stanisław Ulam, is to increase the 
degree of internationalization of 
Polish universities and scientific in-
stitutions. The programme is open 
to scientists with at least a PhD 
degree. Under the Ulam NAWA 
programme, 51 researchers will 
undertake research internships 
in Poland, including two at Lodz 
University of Technology.
more on the website „Życie Uczelni” 
– p.lodz.pl/en 

n Ewa Chojnacka

Posiadając Gender Equality 
Plan Politechnika Łódzka spełnia 
formalny warunek uczestnictwa 
w konkursach ogłaszanych przez 
Komisję Europejską w ramach 
programu Horyzont Europa obo-
wiązujący od 2022 roku.

Plan równości płci w PŁ składa 
się z dwóch zasadniczych części: 
diagnozy i analizy obecnej sytuacji 
instytucjonalno-prawnej uczelni 
oraz z propozycji działań na rzecz 
równości płci planowanych do 
2024 roku. 

Obszary działań
Plan zawiera 28 działań przypo-

rządkowanych do następujących 
obszarów:
n infrastruktura instytucjonalna, 
n równowaga płci w przywódz-

twie, podejmowaniu decyzji 
i badaniach naukowych, 

n równość płci w rekrutacji i roz-
woju kariery, 

n równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym 
i kultura organizacyjna.
Plan obejmuje swoim zakresem 

wszystkie grupy pracowników 
i studentów studiów wszystkich 
stopni, w tym szczególnie grupę 
doktorancką, z której w najwięk-
szym stopniu wywodzi się kadra 
badawczo-dydaktyczna. 

Zarządzanie 
W najbliższych trzech latach 

uczelnia będzie stopniowo reali-
zowała działania wpisane w plan. 
W tym celu zostaną utworzone 
m.in. stanowiska pełnomocników 
ds. równości oraz powołana zosta-
nie Komisja ds. antydyskryminacji, 
antymobbingu i przeciwdziałania 
molestowaniu. 

Swoistą bazą wiedzy o reali-
zowanych działaniach będzie 
zakładka na stronie internetowej 
PŁ, na której dostępne będą publi-
kacje, dane i materiały o wszelkich 
aktywnościach podejmowanych 
w ramach działań równościowych 
w uczelni.

Gender Equality Plan jest wy-
nikiem starań władz Politechniki 
Łódzkiej o zwiększanie świadomo-
ści znaczenia zagadnień równo-
ściowych. Wszystkie zaplanowane 
działania będą służyć temu, by 
Politechnika Łódzka była jeszcze 
lepszym miejscem pracy i studio-
wania dla całej społeczności naszej 
uczelni.

Dokument jest dostępny na 
stronie internetowej w zakładce 
Pracownicy/ HR Excellence in Re-
search w PŁ

n Adam Owczarek
Dział Rozwoju Uczelni

Plan równości 
płci w PŁ

Pod koniec grudnia 2021 r. rektor PŁ prof. Krzysztof 
Jóźwik podpisał Plan równości płci w Politechni-
ce Łódzkiej. Przewiduje on zapewnienie równości 
zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Kar-
cie Naukowca, koresponduje również z działania-
mi realizowanymi w uczelni w związku z przyzna-
nym przez Komisję Europejską w 2016 roku logo 
HR Excellence in Research. 

�




