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Współpraca Politechniki Łódzkiej 

z otoczeniem gospodarczym 

 transfer technologii, 

 usługi i projekty zlecane przez partnerów przemysłowych,

 specjalistyczne kształcenie kadr,

 udział przedstawicieli biznesu w tworzeniu i opiniowaniu 

programów studiów,

 przedmioty prowadzone przez / wspólnie z  pracodawcami,

 projekty PBL, 

 prace dyplomowe realizowane w zakładach pracy,
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 praktyki i staże studenckie, 

 Łódzki Test Informatyków,

 Akademickie Targi Pracy,

 wsparcie kół naukowych,

 Biuro Karier jako agencja zatrudnienia realizuje procesy 

rekrutacyjne na potrzeby pracodawców,

 inne.

Współpraca Politechniki Łódzkiej 

z otoczeniem gospodarczym 
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Spójna oferta technologiczna

Oferta Technologiczna Politechniki 

Łódzkiej dedykowana dla 

przedsiębiorców

dostępna jest online, pod adresem: 

www.innowacjedlabiznesu.com
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Obszar działalności:

zaawansowane technologie obróbki

cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej,

w tym: hartowanie, nawęglanie,

azotowanie, azotonasiarczanie,

odpuszczanie stali, przesycanie i

starzenie, wyżarzanie stali oraz

lutowanie próżniowe.

Obszar działalności:

innowacyjne technologie

z wykorzystaniem grafenu dla

wszelkich gałęzi gospodarki.

Obszar działalności:

„Metoda oceny funkcji śródbłonka

naczyniowego oparta na pomiarze

zmian fluorescencji skóry wywołanych

zaburzeniami przepływu krwi”

[FMSF – Flow Mediated Skin

Fluorescence]

- w organizacji

ANGIONICA Sp. z o.o.

Bioecofab Sp. z o.o

Obszar działalności:

wytwarzanie materiału

celulozowo-elastomerowego

do zastosowań rolniczych

Spółki zależne

Bridge Alfa Sp. z o.o.

Obszar działalności: zarządzanie 

funduszami.
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Obszar działalności: 

„Metodyki zarządzania projektami

badawczo-rozwojowymi” oraz „Model

procesowego zarządzania ryzykiem

działalności spółek publicznych i jednostek

budżetowych” – w organizacji

Idea Developer Sp. z o.o.

Obszar działalności: 

automatyzacja obsługi klienta 

w sektorze HoreCa.

Spółki zależne

Obszar działalności: spółka rozwijaja technologię

tekstylnej opaski do mierzenia nawodnienia

organizmu, w celu wprowadzenia na rynek

interaktywnego kontrolera nawodnienia

myHYDRO.

TEX life&healthcare Sp. z o.o
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Spółki zależne

TURBOSERVICE Sp. z o.o. 
obszar działalności: kompleksowe remonty, modernizacja 

z ewentualną zmianą znamionowego punktu pracy, projektowanie 

i diagnostyka poawaryjna przemysłowych sprężarek i turbin; 

budowa „pod klucz” małych elektrowni ORC zasilanych ciepłem 

niskotemperaturowym; dystrybucja w Polsce środka do mycia 

sprężarek turbin gazowych ZOK 27 I ZOKmx.

Ośrodek badawczo-rozwojowy Politechniki 

Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o.
Obszar działalności: produkcja i sprzedaż artykułów chemicznych, 

farmaceutycznych, kosmetyków oraz zdrowej żywności.

BIONANOPARK Łódź
obszar działalności: park naukowo-technologiczny 

z atrakcyjną ofertą badawczą, inwestycyjną oraz 

inkubacyjną skierowaną do firm i instytucji 

działających  w obszarze zaawansowanych 

technologii.

Bełchatowsko Kleszczowski Park 

Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
obszar działalności (m.in.): wyodrębniony celowo obszar, 

wykorzystujący lokalną infrastrukturę, umożliwiający 

podejmowanie na preferencyjnych warunkach działalności 

gospodarczej, zwłaszcza przez małych i średnich 

przedsiębiorców.
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Innowacyjne usługi badawcze

Laboratorium 

Pyłów i Oczyszczania Powietrza

Laboratorium wyposażone w instalację 

wentylacyjno-klimatyzacyjną 

umożliwiającą zaawansowane badania 

nad przepływami powietrza. 

Laboratorium powstało we współpracy z 

firmą ebm-papst Polska.
Laboratorium Nauki Programowania 

i Aplikacji Robotów Przemysłowych

Laboratorium pozwala w łatwy i przystępny 

sposób zapoznać się z najnowszymi 

światowymi trendami w dziedzinie 

robotyki. W skład laboratorium wchodzą 

cztery nowoczesne stanowiska przemysłowe 

sprzężone ze sobą za pomocą przenośnika 

taśmowego.
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Innowacyjne usługi badawcze

Laboratorium Elektroniki 

Organicznej

Badania nad urządzeniami z dziedziny 

tzw. plastikowej elektroniki, m.in. 

świecącymi tranzystorami, 

umożliwiającymi np. budowanie 

elastycznych telewizorów, które będzie 

można zwinąć w rulon.
Laboratorium Technik 

Światłowodowych

Laboratorium przygotowane jest do 

prowadzenia badań w dziedzinie fotoniki 

oraz telekomunikacji światłowodowej i 

umożliwia między innymi:

badanie właściwości nowoczesnych 

światłowodów włóknistych dla sieci 

FTTH. Laboratorium powstało we 

współpracy z firmą Corning Cable 

Systems Polska.
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Wspólna realizacja projektów

Politechnika Łódzka w ciągu 3 lat zrealiowała 

> 450 projektów B+R

we współpracy z 

>230 partnerami 

biznesowymi
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Projekty Problem Based Learning

Realizowane w: 

 Centrum Kształcenia Międzynarodowego,

 Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, 

Informatyki i Automatyki  - Mały Oksford,

 w ramach projektu licznych projektów UE,
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Przedmioty prowadzone przez/ we 

współpracy z  przedsiębiorcami

 "Zaawansowane zagadnienia programowania w języku Java„ 

Transition Technologies

 "Programowanie w języku Scala" GFT

 "Sieciowe systemy baz danych" ATOS

 "PLM Software" Transition Technologies
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Akademickie Targi Pracy

Naprawdę największe targi pracy w Polsce.

• 150 000 uczestników odwiedziło ATP od początku ich  

istnienia 

• 16 000 studentów i absolwentów łódzkich uczelni podczas 

każdej edycji

• 150 wystawców

Jedyne niekomercyjne 

wydarzenie targowe tej 

skali!

www.atp.lodz.pl

http://www.atp.lodz.pl/
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Staże i praktyki studenckie

 oferta na stronie Biura Karier,

 dozwolone praktyki ponadobowiązkowe,

 liczne projekty dofinansowujące staże 3 

miesięczne,

 zgodność programu stażu z kierunkiem 

studiów,

 opieka po stronie PŁ i pracodawcy.
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Projekty kół naukowych

Bolid solarny stratuje w wyścigu 

Bidgestone World Solar Challenge 

w Australii

Bolid studentów PŁ 

stratuje w wyścigu Shell 

Eco-Marathon

Łazik Marsjański startuje w 

konkursie European Rover 

Challenge.
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Łódzki Test Informatyków
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Podsumowanie

„Biznes zmieni w ciągu najbliższych dziecięciu latach więcej

niż zmienił w ostatnich pięćdziesięciu”

[B. Gates, Business @ the speed of thought, Warner Books, New York 1999, s.

13].

Biznes zmieni w Polskiej Edukacji najbliższych dziecięciu 

latach więcej … niż zmienił w ostatnich pięćdziesięciu
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