Uniwersytet Łódzki
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Uniwersytet Łódzki

Forma prawna

uczelnie

NIP

7240003243

REGON

000001287

Dane adresowe
Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
90-136 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź

Dane kontaktowe
Email

koperczak@uni.lodz.pl

Telefon

Strona internetowa

https://www.uni.lodz.pl/

Fax

+48 42 635 41 67

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Studia podyplomowe
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
UŁ jest uczelnią publiczną, kształcącą na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich
oraz podyplomowych.
Oświadcza, że posiada warunki pozwalające na prowadzenie kursów/warsztatów/studiów
podyplomowych z zakresu różnorodnej teamtyki oraz technologii w tym informatycznych. Ponadto
dysponuje specjalistyczną kadrą pozwalająca na przeprowadzenie zajęć w ramach oferowanych
kursów/warsztatów/studiów.
Zajęcia prowadzą najbardziej doświadczeni pracownicy uczelni i specjaliści z otoczenia biznesu.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
UNIWERSYTET ŁÓDZKI powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających
w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk
Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939).
Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet
- Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi
rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński,
Józef Chałasiński, Jan Szczepański.
W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny,
Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział PrawnoEkonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło
7147 studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.
Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i posiada 12
wydziałów:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania
Od roku akademickiego 1998/99 funkcjonuje Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie
prowadzone są studia na następujących kierunkach:
stacjonarnych (dziennych, niepłatnych): leśnictwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie:
- niestacjonarnych (zaocznych): administracja, leśnictwo, zarządzanie
- studiach podyplomowych:
- Podyplomowe Studium Administracji Publicznej
- Podyplomowe Studium Agrobiznesu
- Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki
W roku 2002 uruchomione zostały magisterskie Międzywydziałowe Studia MatematycznoPrzyrodnicze, których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych wybierać kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.
Nauczanie w Uniwersytecie
167. specjalnościach

Łódzkim odbywa się

na 80. kierunkach studiów

i

Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 150 studiów podyplomowych, w tym
studia typu MBA.
W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki
całkowicie w jęz. angielskim: administracja, informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria,
zarządzanie oraz Women's and Gender Studies. Od 2008 działają Międzywydziałowe Studia
Humanistyczne.
Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na
kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni:
Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko-Amerykańskie
Centrum Zarządzania oraz Minot State University)
Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA
Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego"
Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski
Zajęcia w ramach "Szkoły Prawa Niemieckiego"
Nasze kierunki studiów posiadają Certyﬁkaty Jakości Kształcenia przyznane przez
Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię
jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Warto wspomnieć, że
informatyka i ekonometria na naszej uczelni cieszy się oceną wyróżniającą PKA.
Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz
w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.
Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 26 tys. osób.
Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad 160 000 osób (bez studiów
podyplomowych i doktoranckich).
W uczelni zatrudnionych jest 3.400 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem
Uczelni, w tym 2.300 nauczycieli akademickich .
Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego
dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad 15 000 studentów. Studium prowadzi kursy
języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9-miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w
Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na
studia podyplomowe i doktoranckie
Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w
Polsce - ponad 2 miliony wolumniów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum
Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców
Polski Stany Zjednoczone Ameryki.
Uniwersytet Łódzki realizuje ponad 100 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi
uczelniami.
Pracownicy UŁ biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Jean Monnet, ERASMUS+,
LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Bałtyckiego.
Uniwersytet Łódzki jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: European

University Association EUA, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), INTER-University
Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association of European Schools of
Planning (AESOP), COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability.
Działa także w ramach europejskich sieci uniwersytetów: Grupo Compostela de Universidades,
European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Network of Institutes and Schools of
Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Scientiﬁc Information for Policy
Support in Europe (SINAPSE), Akademicka Sieć dla Europy Środkowej i Wschodniej (ANforCEE).
Pracownicy Uniwersytetu realizują liczne projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Unii
Europejskiej i inne projekty w ramach różnych innych grantów badawczych.
Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na
wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu
ERASMUS+ studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.
W Uczelni tworzone są od lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowo-badawcze,
jak na przykład Ośrodek Badań Europejskich, Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych, Ośrodek
Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy
Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet oraz Ośrodek Polskiego
Komitetu Współpracy z Alliance Française oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.
Uniwersytet Łódzki posiada nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym znajduje
się łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych.
Uczelnia zapewnia dostęp do świetnie wyposażonego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu:
basenu, hal sportowych, sal gimnastycznych, gabinetu odnowy biologicznej, z których korzystają
studenci, pracownicy UŁ oraz inne zainteresowane osoby.

Na UŁ od 2002 r. funkcjonuje Biuro Karier, które organizuje szkolenia, doradztwo zawodowe oraz
spotkania z pracodawcami. Na stronie www.biurokarier.uni.lodz.pl znajdują się aktualne oferty pracy,
praktyk i staży.
Chcąc zapewnić równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno
architektonicznych, jak i mentalnych osobom niepełnosprawnym w UŁ został powołany
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 1 czerwca 2007 r. rozpoczął
swoją działalność Uniwersytecki punkt informacyjny, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie
dostępności studiów wyższych dla niepełnosprawnych. Pracownicy biura służą pomocą podczas
egzaminów wstępnych oraz w trakcie roku akademickiego.
Uniwersytet Łódzki dysponuje 6 stacjami naukowo-badawczymi działającymi poza terenem Łodzi
oraz 10 Domami Studenckimi z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada około 300 miejsc w 2 hotelach
asystenckich.

