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Trzy drogi na Politechnikę Łódzką

Aby zostać studentem Politechniki Łódzkiej trzeba przejść przez tak zwane postępowanie kwalifikacyjne.
Tylko nielicznych może ono ominąć, o czym można przeczytać w rozdziale „Kto może być przyjęty bez spraw-
dzianów” na stronie 7.

Tak jak w latach ubiegłych są trzy możliwości dostania się na naszą uczelnię:

■ Egzamin wstępny połączony z egzaminem dojrzałości (przeprowadzany w szkole).
Jest to tzw. matura łączona.

■ Egzamin wstępny przeprowadzany w Politechnice Łódzkiej.
■ Konkurs świadectw.

Decyzja, którą z tych form wybierzesz zależy od Ciebie. Matura łączona to tylko jeden stres egzaminacyjny
– maturę i tak zdajesz, a przy tym możesz równocześnie dostać się na studia.

Jeżeli maturę zdawałeś w ubiegłych latach lub w bieżącym roku, ale nie była ona połączona z egzaminem
wstępnym, możesz przyjść na egzamin przeprowadzany w Politechnice Łódzkiej.
Wyniki obu form egzaminów są podawane tego samego dnia, gdyż kwalifikacja przeprowadzana jest łącznie.
Jeżeli wystarczająco dobrze zdasz egzamin w PŁ –  mimo, że odbywa się on później niż matury łączone – nie
ma obawy, że zabraknie dla Ciebie miejsca.

Konkurs świadectw przewidziany jest wyłącznie na tych kierunkach, na których limity przyjęć nie zostały
wypełnione w dwóch pierwszych etapach. Nie czekaj na to, gdyż może się okazać, że na Twoim wymarzo-
nym kierunku studiów wszystkie miejsca zostały zapełnione wcześniej.

Decyzja należy do Ciebie

Pierwszą i chyba najważniejszą sprawą, której nikt za Ciebie nie zrobi, jest podjęcie decyzji o tym na jakim
wydziale i kierunku chcesz studiować. Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich zainte-
resowań.

W podaniu o przyjęcie na dany wydział możesz wymienić aż cztery kierunki studiów.

Musisz ustalić, jakie są Twoje priorytety i na jakim kierunku zależy Ci najbardziej, a na jakich mniej.
W Twoim podaniu muszą one być wymienione właśnie w takiej kolejności, przy czym możesz uwzględnić
wszystkie rodzaje studiów (dzienne, zaoczne) i poziomy studiów (magisterskie, inżynierskie, licencjackie).
Jeśli nie dostaniesz się na najbardziej upragniony kierunek, będziesz mógł podjąć studia na – według Ciebie
– mniej atrakcyjnym.
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Jeśli boisz się, że w ogóle nie zostaniesz przyjęty na wymarzony Wydział, a wiesz na pewno, że tylko na
Politechnice możesz zrealizować swoje ambicje – możesz złożyć jeszcze jedno podanie na inny wydział
(tam również na cztery kierunki). Twoje preferencje będą odczytywane w ten sposób, że najpierw będą
rozpatrywane wszystkie kierunki na pierwszym wydziale, a w drugiej kolejności kierunki podane na wydziale
drugim. Pamiętaj jednak, że jeżeli składasz dwa podania, to muszą być one wypełnione identycznie, czyli
kolejność Twoich wyborów na obu podaniach musi być taka sama. Możesz być przyjęty tylko na jeden
kierunek i rodzaj studiów.
Teraz przemyśl swoją strategię w akcji studia na PŁ.

Jakie dokumenty trzeba złożyć

Dokumentów jest kilka. Skompletuj je starannie, aby niczego nie zabrakło w Twojej teczce, która trafi do
Sekcji Rekrutacji. Jeśli zdajesz maturę łączoną teczkę dostarcza Twoja szkoła, jeśli zdajesz egzamin prze-
prowadzany w Politechnice Łódzkiej – musisz przynieść ją sam. Wnosisz opłatę rekrutacyjną, której wyso-
kość określi Minister Edukacji Narodowej i Sportu w specjalnym rozporządzeniu. Sumę tę i numer konta, na
które musisz ją wpłacić znajdziesz na stronie internetowej www.rekrutacja.p.lodz.pl Sekcji Rekrutacji PŁ.
Jeżeli złożysz podania na dwa wydziały musisz wnieść po raz drugi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne,
a w Sekcji Rekrutacji będziesz miał drugą teczkę z dokumentami.

W Twojej teczce muszą znaleźć się następujące dokumenty:

1. Formularz o nazwie „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”. Właśnie w nim zadekla-
rujesz jaka jest kolejność wybranych przez Ciebie kierunków. Formularz ten można wziąć z Sekcji Rekru-
tacji, znajdziesz go również w Internecie na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl

2. Świadectwo dojrzałości. Jeżeli składasz dokumenty przed egzaminem dojrzałości  musisz dostarczyć
świadectwo dojrzałości nie później niż 21 czerwca 2004 r. Możesz złożyć odpis tego świadectwa wydany
przez szkołę, ale gdy już będziesz przyjęty na studia, musisz przynieść do Dziekanatu oryginał do
16 sierpnia 2004 r.

3. Zaświadczenie lekarskie, a w nim stwierdzenie, że brak jest przeciwwskazań do studiów na wybranym
kierunku.

4. Jest okazja, aby zrobić sobie nowe zdjęcie. Potrzebne będą cztery zdjęcia, na których sfotografowany
jesteś na jasnym tle bez nakrycia głowy.

5. Do dokumentów trzeba dołączyć dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ za każdy złożony
formularz (jeden wydział – maksymalnie 4 kierunki). Jeżeli będziesz później składał „Podanie
o przeniesienie na inne wydziały” opłata rekrutacyjna także będzie Cię obowiązywała.
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Jakie egzaminy trzeba zdawać

Generalnie obowiązuje zasada, że aby dostać się na Politechnikę Łódzką musisz zdać egzamin z matematy-
ki, języka obcego oraz fizyki lub chemii (Ty wybierasz). Są jednak pewne wyjątki.

Na wstępie trzy ważne uwagi:

1. Wymagania egzaminacyjne są jednakowe we wszystkich formach postępowania kwalifikacyjnego.
2. Brak oceny z fizyki lub chemii nie zamyka drogi na studia w Politechnice, jednak zmniejsza szansę na

nie, bowiem do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot.
3. Jeżeli w ramach matury łączonej nie zdawałeś egzaminu ustnego z fizyki lub chemii (tzn. nie będziesz

miał oceny wpisanej na świadectwie dojrzałości) to egzamin z fizyki lub chemii możesz jeszcze zdać,
ale wyłącznie w Politechnice. Również brakujący egzamin z języka obcego (jeśli nie zdawałeś go na
maturze) możesz zdawać wyłącznie w PŁ.

Przejdźmy do szczegółów:
■ Jeżeli chcesz zostać studentem jednego z kierunków na wydziałach:

Mechanicznym,
Elektrotechniki i Elektroniki,
Chemicznym,
Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
liczą się wyniki egzaminów z matematyki, języka obcego i fizyki lub chemii.

■ Na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów obowiązują egzaminy z matematyki, języka obcego
i fizyki lub chemii. Jeżeli wybrałeś kierunek wzornictwo musisz zdać dodatkowy sprawdzian z uzdolnień
plastycznych.

■ Na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej odstępstwem od ogólnej zasa-
dy są studia na kierunku Matematyka. W tym przypadku musisz zdawać tylko egzamin z matematyki
i języka obcego. Na pozostałe rodzaje i kierunki studiów na tym wydziale obowiązują Cię egzaminy
z matematyki, języka obcego i fizyki lub chemii.

■ Jeżeli chcesz odbyć studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing prowadzone na Wydziale
Organizacji i Zarządzania musisz zdawać tylko egzamin z matematyki i języka obcego. To wyjątek. Na
pozostałe rodzaje i kierunki studiów na tym wydziale obowiązują Cię egzaminy z matematyki, języka ob-
cego i fizyki lub chemii.

■ Zakres egzaminów na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska także zależy do
kierunku studiów. Twoje wyniki egzaminów z matematyki, języka obcego i fizyki lub chemii brane będą
pod uwagę przy klasyfikacji na kierunek Budownictwo i kierunek Inżynieria Środowiska. Jeżeli chcesz
zostać w przyszłości architektem, czyli studiować na kierunku Architektura i Urbanistyka obowiązuje Cię
egzamin z matematyki i języka obcego oraz dodatkowy sprawdzian Twoich uzdolnień plastycznych.
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■ Jeżeli Twoim wymarzonym kierunkiem jest jeden z oferowanych przez Centrum Kształcenia Międzyna-
rodowego musisz spełnić zwiększone wymagania. Poza egzaminem z matematyki, języka obcego
i fizyki lub chemii, obowiązuje Cię dodatkowy sprawdzian składający się z dwóch części. Pierwszą częścią
sprawdzianu będzie pisemny test (w języku polskim) z matematyki i fizyki lub chemii oraz pisemny test
z języka obcego, w którym odbywają się studia na wybranym kierunku (czyli z angielskiego lub francu-
skiego). Część druga – ustna, będzie dodatkowym sprawdzianem z języka obcego.

Kto może być przyjęty bez sprawdzianów

Laureaci olimpiad, konkursów i turniejów mogą być przyjęci na I rok studiów z pominięciem postępowania
kwalifikacyjnego. Te szczególne prawa nadał im Senat Politechniki Łódzkiej w specjalnej uchwale. Jeśli je-
steś jednym z laureatów – sprawdź, na jaki wydział i kierunek możesz zostać przyjęty „automatycznie”. Nie
czekaj jednak z decyzją, złóż dokumenty jak najwcześniej, bo będziesz przyjęty tylko na ten kierunek, na
który kontynuowana jest rekrutacja.

Uwaga:

Nawet jeśli jesteś laureatem olimpiady lub posiadasz Maturę Międzynarodową, a chcesz studiować na
kierunku Wzornictwo lub Architektura i Urbanistyka, obowiązuje Cię dodatkowy sprawdzian potwier-
dzający Twoje uzdolnienia plastyczne; a kandydatów na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodo-
wego obowiązuje sprawdzian z języka angielskiego lub francuskiego (języka, w którym odbywają się
zajęcia na danym kierunku), składający się z części pisemnej i ustnej.

Uprawnienia dla uczestników olimpiad, turniejów, seminariów i konkursów możesz wykorzystać w roku,
w którym zdajesz maturę i w roku następnym.

Oto wykaz olimpiad i konkursów dających tę szczególną szansę. Mają ją:
uczestnicy co najmniej ostatniego etapu stopnia okręgowego następujących olimpiad:

■ Olimpiada fizyczna – wszystkie wydziały i kierunki studiów,
■ Olimpiada matematyczna – Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (kierunek

Matematyka),
■ Olimpiada chemiczna – Wydziały:

– Chemiczny,
– Biotechnologii i Nauk o Żywności,
– Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (kierunek Inżynieria Środowiska),
– Inżynierii i Marketingu Tekstyliów,
– Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (kierunek Inżynieria Środowiska),

■ Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – Wydziały:
– Chemiczny,
– Biotechnologii i Nauk o Żywności,
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– Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
– Inżynierii i Marketingu Tekstyliów,
– Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (kierunek Inżynieria Środowiska),

■  Olimpiada Wiedzy o Żywności – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.

uczestnicy stopnia centralnego następujących olimpiad:

■ Olimpiada matematyczna – wszystkie kierunki studiów,
■ Olimpiada Wiedzy Technicznej:

●  w grupie mechaniczno-budowlanej – Wydziały:
– Mechaniczny (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn),
– Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
– Organizacji i Zarządzania,

●  w grupie elektroniczno-elektrycznej – Wydziały:
– Elektrotechniki i Elektroniki,
– Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej,
– Organizacji i Zarządzania,

■ Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska,

■ Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Wydziały:
– Mechaniczny (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
– Organizacji i Zarządzania,

■ Olimpiada informatyczna – Wydziały:
– Elektrotechniki i Elektroniki (kierunek Informatyka),
– Chemiczny,
– Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (kierunek Informatyka),

■ Olimpiada Biologiczna – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
■ Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.

laureaci następujących olimpiad, turniejów, konkursów i seminariów stopnia centralnego:

■ Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” – Wydział Elektrotechniki i Elektroniki,
■ Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Zakresu Technologii Mięsa – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
■ Seminarium Studenckie „Problemy Ochrony Środowiska” – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony

Środowiska,
■ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Włókienniczej – Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów,
■ Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza – Wydział Chemiczny,
■ Ogólnopolski Konkurs Komputerowy organizowany przez Zarząd Główny SEP – kierunek Informatyka,
■ Turniej Młodych Mistrzów Techniki – wszystkie wydziały oprócz Centrum Kształcenia Międzynarodowe-

go i kierunków: Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka.
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Ponadto szczególne prawa przyznano tym, którzy zdali „Maturę Międzynarodową” oraz uczestnikom
stopnia centralnego olimpiad językowych.

Posiadacze „Matury Międzynarodowej”
■ mają prawo wstępu na I rok wszystkich kierunków studiów. Nawet jeżeli w terminie rekrutacji nie masz

jeszcze świadectwa, bo będzie ono przysłane później, złóż dokumenty, zaznaczając że certyfikat „Matury
Międzynarodowej” dołączysz później.

Uczestnicy olimpiad językowych stopnia centralnego (angielski, francuski, niemiecki i rosyjski)
■ zwolnieni są z egzaminu z języka obcego. Przyjmuje się tu ocenę 6 (celującą).

Najważniejsze terminy

Przyjęcia w ramach matur łączonych i egzaminu wstępnego zdawanego w Politechnice

■ Wszystko zaczyna się już w marcu. Do 12 marca 2004 r.  szkoły mają czas na zgłoszenie  list maturzy-
stów, którzy zadeklarowali udział w egzaminie wstępnym połączonym z egzaminem dojrzałości.

■ Do 9 kwietnia podpisywane są porozumienia pomiędzy Politechniką i szkołami o przeprowadzeniu ma-
tur łączonych. Szkoły, które podpisały porozumienie z Politechniką składają dokumenty kandydatów
(oczywiście bez świadectw dojrzałości) do 20 kwietnia 2004 r. To również ostateczny termin, byś za
pośrednictwem szkoły skierował prośbę, jeżeli oczywiście masz takie życzenie, by egzamin pisemny
z matematyki na maturze był oceniany przez Politechnikę Łódzką i aby ocena ta była brana pod uwagę
przy klasyfikowaniu Cię na studia.

■ Maj to między innymi czas matur. 12 maja 2004 r. będzie przeprowadzany w szkołach pisemny egzamin
dojrzałości z matematyki.

■ Jeżeli będziesz zdawać egzamin wstępny przeprowadzany w Politechnice Łódzkiej i chcesz studiować
na kierunku Wzornictwo lub Architektura i Urbanistyka albo w Centrum Kształcenia Międzynarodowego
musisz złożyć dokumenty do 28 maja 2004 r., czyli nieco wcześniej niż kandydaci na pozostałe kierunki.

■ Czerwiec to miesiąc egzaminów w Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chcesz brać w nich udział do 4 czerwca
2004 r. musisz złożyć swoje dokumenty.

Terminy egzaminów wstępnych w PŁ to:

14 czerwca 2004 r. – sprawdzian uzdolnień plastycznych kandydatów na kierunki: Wzornictwo oraz
Architektura i Urbanistyka,

15 czerwca 2004 r. – pisemna część sprawdzianu dla kandydatów na studia w Centrum Kształcenia
Międzynarodowego, czyli test z matematyki i fizyki (lub chemii) oraz test
z języka angielskiego lub francuskiego (języka w jakim odbywa się kształcenie).
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21 czerwca 2004 r. – egzamin pisemny z matematyki,
22 czerwca 2004 r. – egzamin pisemny z fizyki lub chemii,
23 czerwca 2004 r. – egzamin pisemny z języka obcego,
24, 25 czerwca 2004 r. – ustna część sprawdzianu dla kandydatów na studia w Centrum

Kształcenia Międzynarodowego, czyli rozmowa w języku w jakim
odbywa się kształcenie na wybranej specjalności.

Pamiętaj, że 21 czerwca 2004 r. o godz. 1500 mija ostateczny termin złożenia świadectw dojrzałości !
Osoby, które nie dotrzymają tego terminu nie będą podlegały dalszej kwalifikacji

■ Lipiec to miesiąc ogłaszania wyników.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się dla wszystkich kandydatów
(tych, którzy zdawali matury łączone i tych, którzy zdawali egzamin wstępny na uczelni) równo-
cześnie w dniu 2 lipca 2004 r.  o godz. 1500.

Wyniki będą wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na poszczególnych wydziałach i w Centrum Kształ-
cenia Międzynarodowego. Jeśli znajdziesz się na liście przyjętych, to  po gratulacjach od rodziny i znajo-
mych będziesz mógł pojechać na wakacje z poczuciem odniesionego sukcesu.
Jeśli nie będzie Cię na liście przyjętych, na żadnym z wybranych kierunków, musisz bardzo szybko zde-
cydować się co chcesz robić dalej. Gdy uzyskałeś wyniki pozytywne, lecz nie zostałeś przyjęty
z powodu ograniczonej liczby miejsc, masz możliwość złożenia podania o przeniesienie na inny kierunek,
wydział lub rodzaj studiów (np. studia zaoczne), oczywiście jeżeli pozostały tam jeszcze wolne miejsca.
Trzeba to zrobić do dnia 7 lipca 2004 r. do godz. 1200.

Wyniki rekrutacji w ramach przeniesień będą ogłoszone 9 lipca 2004 r.  o godz. 1500.

Przyjęcia w ramach konkursu świadectw dojrzałości

Bez względu na to, czy uczestniczyłeś we wcześniejszych etapach rekrutacji, czy też nie, masz jeszcze
szansę zostać studentem Politechniki Łódzkiej. Wybór jednak jest już mocno ograniczony. Możesz starać się
o przyjęcie, ale tylko na te kierunki i rodzaje studiów, na których nie zostały wypełnione limity przyjęć. Masz
czas na złożenie dokumentów od 12 lipca do 22 lipca 2004 r do godz. 1500.

■ W przypadku studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego i na kierunkach: Wzornictwo oraz  Ar-
chitektura i Urbanistyka same świadectwa dojrzałości oczywiście nie wystarczą. W naszym kalendarzu
23 lipca 2004 r. zarezerwowano na pisemną część sprawdzianu dla kandydatów na studia w Centrum
Kształcenia Międzynarodowego oraz na sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunki:
Wzornictwo oraz Architektura i Urbanistyka, a 24 lipca 2004 r. na ustną część sprawdzianu dla kandyda-
tów na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.
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■ Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego w tej turze rekrutacji odbędzie się 27 lipca 2004 r.
o godz. 1500. Jeżeli wyjątkowy pech sprawi, że mimo uzyskania pozytywnych wyników zabrakło dla Cie-
bie miejsca na wybranych wydziałach, kierunkach i rodzajach studiów masz do 29 lipca 2004 r. do godz.
1200 czas na złożenie podania o przeniesienie na inny kierunek, wydział lub rodzaj studiów.

■ 30 lipca 2004 r. będą ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego w ramach przeniesień. Będzie
wtedy wiadomo, na które wydziały, kierunki i rodzaje studiów pozostały jeszcze wolne miejsca
i w związku z tym będzie tam dalej prowadzana rekrutacja.

■ od 9 sierpnia do 23 września 2004 r. do godz. 1500 Politechnika będzie przyjmować dokumenty kandy-
datów na kierunki, na które nie zostaną wypełnione limity przyjęć. Mogą znaleźć się wśród nich także
dokumenty tych osób, które wcześniej zdawały na inne uczelnie lub dopiero teraz zdecydowały się na
studia w Politechnice Łódzkiej.

■ 24 września 2004 r. to dzień który przewidziano na sprawdzian z uzdolnień plastycznych kandydatów na
kierunki: Wzornictwo oraz Architektura i Urbanistyka oraz na część pisemną sprawdzianu dla kandyda-
tów na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

■ 28 września 2004 r. o godz. 1200 będą ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

Jeżeli uważnie prześledziłeś podany wyżej harmonogram rekrutacji na Politechnikę Łódzką, na pewno za-
uważyłeś, że im lepiej się przygotujesz, tym masz większą szansę podjąć studia na wymarzonym kierunku.
Wiemy jednak, że zdarza się i tak, że młodym ludziom nie zawsze wystarcza wytrwałości i systematyczności
w dążeniu do celu, czasem też ten cel nie jest jasno postawiony i start na studia zaczyna się dopiero
w ostatnim etapie przyjęć. Politechnika stara się pomóc także tym nie najlepiej przygotowanym do studiów
kandydatom, stwarzając im możliwość podjęcia studiów, a później – w trudnym niekiedy procesie nadrabia-
nia zaległości, uzupełnienia wiedzy i odnalezienia swojej przyszłości na kierunku, o którym wcześniej nie
myśleli.

Oceny i punkty

Jako kandydat na studenta będziesz musiał zebrać jak najwięcej punktów, które dadzą Ci miejsce na liście
rankingowej. W całym postępowaniu klasyfikacyjnym bierze się pod uwagę wyniki egzaminów z:
■ matematyki,
■ fizyki lub chemii (z wyjątkiem studiów na kierunku Matematyka i studiów licencjackich na kierunku Zarzą-

dzanie i Marketing),
■ języka obcego.

Jeżeli zdajesz na Politechnikę w ramach matur łączonych lub konkursu świadectw Twoje oceny zostaną
przeliczone na punkty.
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Ocenom z poszczególnych przedmiotów przyporządkowuje się następujące punkty:
■ matematyka – jeżeli jesteś uczniem klasy o profilu matematycznym lub matematyczno-fizycznym mak-
symalnie możesz uzyskać 500 punktów.

ocena Liczba punktów
2 150
3 250
4 350
5 450
6 500

Uczniowie klas o profilach innych niż wymienione wyżej maksymalnie mogą zdobyć 450 punktów.

ocena Liczba punktów
2 100
3 150
4 250
5 350
6 450

Jeżeli zadania z matematyki będą jednakowe dla wszystkich uczniów bez względu na profil klasy to oczywi-
ście oceny przeliczane są według korzystniejszych relacji, czyli jak w pierwszym przypadku.

■ fizyka lub chemia – maksymalnie można uzyskać 300 punktów.

ocena Liczba punktów
2 120
3 150
4 200
5 250
6 300

W przypadku braku oceny z fizyki lub chemii na świadectwie maturalnym przyznaje się 0 punktów.

■ język obcy – na maturze maksymalnie można uzyskać 180 punktów.

ocena Liczba punktów
2 60
3 90
4 120
5 150
6 180
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Za wybrane certyfikaty, świadczące o wyjątkowo dobrej znajomości języka obcego można uzyskać nawet do
200 punktów. Szczegółowy wykaz certyfikatów i przypisanych im punktów klasyfikacyjnych znajdziesz
w uchwale rekrutacyjnej, która jest na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl

Jeżeli chciałbyś podjąć studia na kierunku: Wzornictwo lub  Architektura i Urbanistyka lub w Centrum
Kształcenia Międzynarodowego musisz poddać się dodatkowym sprawdzianom. Sprawdziany te obowią-
zują na każdym etapie rekrutacji. Przeprowadzane są w Politechnice i oceniane są w punktach. Wszystkie te
punkty dodaje się do zdobytych wcześniej. Jeżeli zabraknie Ci punktów, by zostać studentem Wzornictwa,
Architektury i Urbanistyki lub CKM, to wyniki z dodatkowych sprawdzianów nie są brane pod uwagę przy
klasyfikacji na inne wydziały lub kierunki, na których te sprawdziany nie obowiązują.

Za sprawdzian uzdolnień plastycznych obowiązujący kandydatów na kierunek Wzornictwo oraz Architek-
tura i Urbanistyka możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów, a egzamin uważa się za zdany począw-
szy od 200 punktów.

Jeśli zdajesz na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego zdobędziesz punkty w dodatkowym
sprawdzianie:
– pisemny test złożony z 20 pytań z matematyki i fizyki lub chemii (zdawany po polsku) – może dać Ci

od 0 do 200 punktów (liczy się każdy zdobyty punkt).
– pisemny test z języka wykładowego – do 120 punktów. Z tego testu musisz otrzymać co najmniej

60 punktów. Niższy wynik wyeliminuje Cię, niestety, z walki o miejsce w CKM, nawet jeśli masz dużo
punktów z innych części egzaminu.

– część ustna sprawdzianu z języka obcego – to maksymalnie 80 punktów, ale też liczy się każdy zdobyty
punkt.

Jeżeli zdajesz egzamin wstępny w Politechnice Łódzkiej Twoje prace są od razu oceniane w punktach:
■ matematyka – maksymalnie możesz zdobyć 500 punktów, a egzamin uważa się za zdany począwszy od

150 punktów.
■ fizyka lub chemia – może dać Ci do 300 punktów, ale minimalnie musisz mieć 120 punktów.
■ język obcy to maksymalnie 200 punktów, a egzamin uważa się za zdany począwszy od 60 punktów.
■ ze sprawdzianów dodatkowych na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz na kierunki:

Wzornictwo lub Architektura i Urbanistyka otrzymujesz punkty tak, jak to opisano powyżej.

Ile punktów musisz zgromadzić, aby zostać studentem Twojego wybranego wydziału i kierunku
studiów? Na to pytanie odpowie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna już 2 lipca 2004 roku.

Powodzenia na egzaminach!!!

Do zobaczenia 1 października na uroczystej immatrykulacji studentów I roku.



14

Przyjęcia na studia uzupełniające

Jeżeli już masz dyplom studiów licencjackich lub inżynierskich i chcesz odbyć uzupełniające studia magi-
sterskie nie musisz zdawać żadnych egzaminów, ale również będziesz poddany postępowaniu kwalifika-
cyjnemu.

W Twojej teczce muszą znaleźć się następujące dokumenty:

1. Musisz wypełnić formularz o nazwie „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.
Formularz ten można wziąć z Sekcji Rekrutacji, znajdziesz go również w Internecie na stronie
www.rekrutacja.p.lodz.pl

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackiich. Jeżeli ukończyłeś studia w PŁ, ale
jeszcze nie otrzymałeś dyplomu, możesz złożyć zaświadczenie wydane przez Dziekanat. Jest ono waż-
ne 30 dni od daty wystawienia.

3. Zaświadczenie lekarskie, a w nim stwierdzenie, że brak jest przeciwwskazań do studiów na wybranym
kierunku.

4. Jest okazja, aby zrobić sobie nowe zdjęcie. Potrzebne będą cztery zdjęcia, na których sfotografowany
jesteś na jasnym tle bez nakrycia głowy.

5. Do dokumentów trzeba dołączyć dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ, której wysokość
określi Minister Edukacji Narodowej i Sportu w specjalnym rozporządzeniu. Sumę tę i numer konta, na
które musisz ją wpłacić znajdziesz na stronie internetowej www.rekrutacja.p.lodz.pl. Z opłaty zwolnieni
są kandydaci kończący studia w PŁ w roku akademickim 2003/2004 lub 2004/2005.

Musisz pamiętać o następujących terminach:
dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym

■ przyjmowanie dokumentów kandydatów zakończy się dnia 27 września 2004 r. o godz. 1200;
■ 28 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.
■ Ogłoszenie listy przyjętych – 30 września 2004 r. o godz. 1200.

dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim
■ przyjmowanie dokumentów trwa od 16 stycznia do 11 lutego 2005 r. do godz. 1500;
■ 15 lutego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.
■ Ogłoszenie listy przyjętych – 18 lutego 2005 r. o godz. 1200.

To, czy zostaniesz przyjęty na studia uzupełniające zależy od oceny na dyplomie i wyniku
rozmowy kwalifikacyjnej. O warunkach i zakresie rozmowy dowiaduj się na wydziałach.
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Adresy i telefony dziekanatów

Dziekanat Wydziału Budownictwa,Dziekanat Wydziału Budownictwa,Dziekanat Wydziału Budownictwa,Dziekanat Wydziału Budownictwa,Dziekanat Wydziału Budownictwa,
Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaArchitektury i Inżynierii ŚrodowiskaArchitektury i Inżynierii ŚrodowiskaArchitektury i Inżynierii ŚrodowiskaArchitektury i Inżynierii Środowiska
Al. Politechniki 6
tel. 631 35 00
www.p.lodz.pl/bais

Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej,Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej,Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej,Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej,Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki StosowanejInformatyki i Matematyki StosowanejInformatyki i Matematyki StosowanejInformatyki i Matematyki StosowanejInformatyki i Matematyki Stosowanej
ul. Wólczańska 215
tel. 631 36 00
www.ftims.p.lodz.pl

Dziekanat WydziałuDziekanat WydziałuDziekanat WydziałuDziekanat WydziałuDziekanat Wydziału
Organizacji i ZarządzaniaOrganizacji i ZarządzaniaOrganizacji i ZarządzaniaOrganizacji i ZarządzaniaOrganizacji i Zarządzania
ul. Piotrkowska 266
tel. 631 37 50
oizet.p.lodz.pl

Dziekanat Wydziału Inżynierii ProcesowejDziekanat Wydziału Inżynierii ProcesowejDziekanat Wydziału Inżynierii ProcesowejDziekanat Wydziału Inżynierii ProcesowejDziekanat Wydziału Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiskai Ochrony Środowiskai Ochrony Środowiskai Ochrony Środowiskai Ochrony Środowiska
ul. Wólczańska 213
tel. 631 37 00
wipos.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia MiędzynarodowegoCentrum Kształcenia MiędzynarodowegoCentrum Kształcenia MiędzynarodowegoCentrum Kształcenia MiędzynarodowegoCentrum Kształcenia Międzynarodowego
ul. Ks. Skorupki 10/12
tel. 631 32 50
ife.p.lodz.pl

Dziekanat Wydziału MechanicznegoDziekanat Wydziału MechanicznegoDziekanat Wydziału MechanicznegoDziekanat Wydziału MechanicznegoDziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Stefanowskiego 1/15
tel. 631 22 00
www.p.lodz.pl/mechaniczny

Dziekanat Wydziału ElektrotechnikiDziekanat Wydziału ElektrotechnikiDziekanat Wydziału ElektrotechnikiDziekanat Wydziału ElektrotechnikiDziekanat Wydziału Elektrotechniki
i  Elektronikii  Elektronikii  Elektronikii  Elektronikii  Elektroniki
ul. Stefanowskiego 18/22
tel. 631 25 00
wee.p.lodz.pl

Dziekanat Wydziału ChemicznegoDziekanat Wydziału ChemicznegoDziekanat Wydziału ChemicznegoDziekanat Wydziału ChemicznegoDziekanat Wydziału Chemicznego
ul. Żeromskiego 116
tel. 631 31 01
www.p.lodz.pl/chemia

Dziekanat Wydziału InżynieriiDziekanat Wydziału InżynieriiDziekanat Wydziału InżynieriiDziekanat Wydziału InżynieriiDziekanat Wydziału Inżynierii
i Marketingu Tekstyliówi Marketingu Tekstyliówi Marketingu Tekstyliówi Marketingu Tekstyliówi Marketingu Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116
tel. 631 33 00
www.p.lodz.pl/wlokno

Dziekanat Wydziału BiotechnologiiDziekanat Wydziału BiotechnologiiDziekanat Wydziału BiotechnologiiDziekanat Wydziału BiotechnologiiDziekanat Wydziału Biotechnologii
i  Nauk o Żywnościi  Nauk o Żywnościi  Nauk o Żywnościi  Nauk o Żywnościi  Nauk o Żywności
ul. Wólczańska 171/173
tel. 631 34 00
snack.p.lodz.pl
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Adresy i telefony organizacji studenckich

Samorząd StudenckiSamorząd StudenckiSamorząd StudenckiSamorząd StudenckiSamorząd Studencki
Al. Politechniki 3a
tel. 631 28 41
www.samorzad.p.lodz.pl

Uczelniany Klub AkademickiegoUczelniany Klub AkademickiegoUczelniany Klub AkademickiegoUczelniany Klub AkademickiegoUczelniany Klub Akademickiego
Związku SportowegoZwiązku SportowegoZwiązku SportowegoZwiązku SportowegoZwiązku Sportowego
Al. Politechniki 3a
tel. 631 28 23

Studenckie Radio ŻAKStudenckie Radio ŻAKStudenckie Radio ŻAKStudenckie Radio ŻAKStudenckie Radio ŻAK
(częstotliwość UKF 88,80)
Al. Politechniki 7
tel. 631 40 61
www.zak.lodz.pl

Studencki Klub Turystyczny PŁAZIKStudencki Klub Turystyczny PŁAZIKStudencki Klub Turystyczny PŁAZIKStudencki Klub Turystyczny PŁAZIKStudencki Klub Turystyczny PŁAZIK
Al. Politechniki 3a
tel. 636 40 61
www.p.lodz.pl/plazik

Akademicki Chór PŁAkademicki Chór PŁAkademicki Chór PŁAkademicki Chór PŁAkademicki Chór PŁ
ul. ks. Skorupki 6/8  pok. 105
tel. 631 20 08
chor.p.lodz.pl

Rada Uczelniana ZSPRada Uczelniana ZSPRada Uczelniana ZSPRada Uczelniana ZSPRada Uczelniana ZSP
Al. Politechniki 3a
tel. 631 28 43
www.zsp.lodz.pl

Stowarzyszenie MiędzynarodowejStowarzyszenie MiędzynarodowejStowarzyszenie MiędzynarodowejStowarzyszenie MiędzynarodowejStowarzyszenie Międzynarodowej
Współpracy Studentów BESTWspółpracy Studentów BESTWspółpracy Studentów BESTWspółpracy Studentów BESTWspółpracy Studentów BEST
Al. Politechniki 3a
tel. 636 84 39
www.best.p.lodz.pl


