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Politechnika Łódzka w czynny sposób angażuje się w dalsze losy swoich absolwentów.
Stowarzyszenie Wychowanków PŁ zajmuje się działalnością na rzecz rozwoju uczelni poprzez aktywną
współpracę z jej absolwentami. Wspiera więzi koleżeńskie w odniesieniu do tradycji zawodu i etyki
zawodowej. Utrzymuje stałą łączność z Politechniką i aktywnie wspiera popularyzację badań i dokonań
naukowych pracowników i absolwentów PŁ.

Nasi absolwenci

[1]dr Marzena Wieczorkowska [2]
Dr Marzena Wieczorkowska, wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju ﬁrmy Pharmena, gdzie łączy pasję
naukową z pracą wdrożeniową.

[1]dr Alexander Nawrocki [3]
Dr Alexander Nawrocki był dyrektorem Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w
Kanadzie oraz NASA (jak
[1]Kaja Kantorska [4]
Kaja Kantorska – studiowała biotechnologię w latach 2002-2007 w Centrum Kształcenia
Międzynarodowego.
[1]Sławomir Kierner [5]
Sławomir Kierner pracuje jako Senior VP, Chief Data and Analytics Oﬁcer w ﬁrmie Humana Inc. w
Bostonie.
[1]Danuta Kembłowska-Dupieu [6]
Danuta Kembłowska-Dupieu studiowała budownictwo na Politechnice Łódzkiej w latach 1987-1992.
[1]Beata Nagórniewicz [7]
Na studiach od początku chciałam działać w kole naukowym.
[1]Marek Ceglarek [8] Muszę przyznać, że papiernictwo i poligraﬁa nigdy nie były moim wymarzonym
kierunkiem studiów. Jednak po pierwszym roku nauki stwierdziłem, że dokonałem najlepszego wyboru!!!
[1]Marta Lach [9]
Jak traﬁłam na Wydział Mechaniczny?
[1]Sebastian Kmiecik [10] Wybrałem biotechnologię żywności, ponieważ podobnie jak moi koledzy
uważam, że polski przemysł rozwija się tym kierunku i stwarza coraz większe możliwości znalezienia
dobrej pracy.
[1]Justyna Pruszyńska [11]
Wybrałam towaroznawstwo, ponieważ to studia, które pozwoliły mi na znaczne poszerzenie moich
zainteresowań oraz zdobycie szerokiej wiedzy z kilku
[1]Tomasz Adrianowski [12] Studia na Wydziale FTIMS dały mi możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy
informatycznej, a także umiejętności językowych oraz interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy.
[1]Paweł Kordek [13] Studia to dla mnie przede wszystkim nowoczesność oraz indywidualne podejście
do każdego studenta. Zajęcia w języku angielskim i praca w grupie stają się po krótkim czasie
codziennością, co w dzisiejszych warunkach panujących na rynku pracy jest nie do przecenienia.
[1]Magdalena Chmielewska [14] Polecam studiowanie logistyki! Program kształcenia obejmuje zarówno
zagadnienia techniczne, jak również te związane z marketingiem, zarządzaniem czy produkcją.
[1]Patrycja Baryła [15] Ukończenie studiów na Wydziale BAIŚ otwiera wiele możliwości rozwoju kariery
zawodowej, gdzie najbardziej oczywista jest praca w przemyśle. Jednakże, dobrze wyposażone
laboratoria, realizowane na wydziale ciekawe projekty badawcze, kuszą wyborem ścieżki naukowej.
[1]Ewa Warszawa [16] Innowacyjne podejście do studiowania to niewątpliwie jeden z ważniejszych
powodów, dla których zdecydowałam się wybrać Centrum Kształcenia Międzynarodowego.
[1]Bartosz Siejka [17]

Co dały mi studia na PŁ? Prestiż, bo jest to jedna z najlepszych uczelni w kraju.
[1]Dominika Toborek [18]
PŁ dała mi podstawy wiedzy, którą mogę zgłębiać na kolejnych szczeblach nauki. Studiowałam
wzornictwo, które dawało mi wiele możliwości, np.
[1]Katarzyna Błaszczyk [19]
Interdyscyplinarny charakter studiów pozwolił mi na rozwinięcie i uporządkowanie wiedzy z zakresu
geograﬁi, ekonomii, urbanistyki współczesnej.
[1]Marta Antczak [20]
Do studiowania na "polibudzie" przekonali mnie rodzice, którzy podkreślali prestiż ukończenia takiej
uczelni.
[1]Piotr Wolankiewicz [21] Jako absolwent logistyki potraﬁę rozwiązywać problemy logistyczne
technikami inżynierskimi. Już na etapie studiów poprzez liczne projekty prowadzone w
przedsiębiorstwach, nauczyłem się rozwiązywać problemy dotyczące projektowania systemów i
procesów logistycznych.
[1]Katarzyna Błaszkiewicz [22] Studiując matematykę na FTIMS-ie, przekonałam się, że to doskonałe
przygotowanie do przyszłej pracy. Osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń mogą realizować swoje
projekty np. w Kole Nauk Aktuarialnych. Ja tak zrobiłam i nie żałuję!
[1]Beata Jasiaczyk [23] Studia w IPiP to studia z przyszłością! Niszowy kierunek pozwala na wybicie się
wśród tysięcy studentów. Przyjazna i rodzinna atmosfera sprawia, że przebywanie na uczelni to sama
przyjemność.
[1]Anna Bochenek [24] Studiując gospodarkę przestrzenną zdobyłam wiedzę z zakresu przestrzennej
organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a także uzyskałam kompetencje w dziedzinie ekonomii
czy nauk przyrodniczych.
[1]Maciej Jaskulski [25] To wymarzone studia dla tych, którzy myślą o pracy w dużych ﬁrmach przemysłu
chemicznego, farmaceutycznego, raﬁneryjnego, energetycznego, spożywczego lub gospodarki
komunalnej zarówno w kraju, jak i za granicą.
[1]Anna Dankowska [26] Interdyscyplinarny charakter studiów na OiZ polega na tym, że w programie są
przedmioty humanistyczne, menedżerskie oraz techniczne, dzięki czemu absolwenci są uniwersalnie
wykształceni.
[1]Ismena Gawęda [27] Studia na Wydziale BAIŚ to strzał w dziesiątkę! Dzięki m.in. pracy w kole
naukowym mogłam podziwiać architekturę wielu epok i różnych stylów. Jako laureatka programu
„Młodzi w Łodzi”, współpracowałam z ﬁrmą tworzącą oprogramowanie dla budownictwa.
[1]Marta Kikowska [28] Kiedy wybierałam studia, intuicja podpowiadała mi, że Politechnika to miejsce,
gdzie będę mogła rozwinąć skrzydła. Nie pomyliłam się! Studiując na Wydz. BiNoŻ przekonałam się jak
przyjemna może być nauka.
[1]Elżbieta Majewska - Woźniak [29] Zdecydowałam się na wzornictwo i to był świetny wybór! Zawsze
marzyłam o tym, aby tworzyć, dlatego wybrałam studia, które pozwoliły mi rozwinąć moje pasje. Tutaj
zdobyłam fachową wiedzę z zakresu włókiennictwa, a także szeroko pojmowanego procesu
projektowania tekstyliów.
[1]Joanna Narewska [30] Studia na Wydziale Chemicznym gwarantują świetne przygotowanie do zawodu
i kształcą przyszłych specjalistów w wielu dziedzinach. Uczestnicząc w licznych zajęciach laboratoryjnych
nabyłam wiele umiejętności oraz zapoznałam się z różnego rodzaju aparaturą.

[1]Monika Bajzert [31] Studiując informatykę na WEEIA przekonałam się, że doskonale przygotowuje ona
do przyszłego zawodu. Zajęcia odbywały się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Dużą wagę
przykładano do nauki języka angielskiego.
[1]Anna Graczyk [32] W szkole zawsze wolałam przedmioty ścisłe, które polegają na logicznym myśleniu,
a nie na automatycznym odtwarzaniu pewnych treści. Zawsze lubiłam matematykę, ale wybrałam
Wydział Mechaniczny, bo łączy przedmioty ścisłe z praktyką.
[1]Julia Rudzka [33] Wybór studiów nie był dla mnie łatwą decyzją. Jednak wśród wielu ofert
proponowanych przez wyższe uczelnie to właśnie Kolegium Towaroznawstwa zainteresowało mnie
najbardziej. Studia łączą elementy nauk ekonomicznych, przyrodniczo-technicznych i społecznych.
[1]Dr inż. Marzena Wieczorkowska, Wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju, Pharmena S.A. [34]
"Jestem absolwentką Chemii i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Nasza uczelnia wspiera także rozwój kariery zawodowej swoich absolwentów poprzez działania Biura
Karier. Oferuje również studia doktoranckie, liczne studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.

Zapraszamy do poznawania naszych absolwentów w regularnym cyklu "PŁ. Dobrze wybrałem" [35].

Poznajcie kilku naszych absolwentów, którzy zgodzili się opowiedzieć o studiach na PŁ i karierze, jaka po
nich nastąpiła. Zapraszamy do obejrzenia poniższego ﬁlmu.
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