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Wizja 
Misja 

Cel strategiczny 1: 

Kompetentna kadra i 

osiągnięcie światowych 

standardów w nauce 

 

Cel strategiczny 2: 
Wysoki poziom 

kształcenia i 

nowoczesna oferta 

dydaktyczna 

Cel strategiczny 3: 

Aktywne współdziałanie z 

otoczeniem  

Cel strategiczny 4: 

Aktywne środowisko 

studenckie  

 

 

Cel strategiczny 5:  
Nowocześnie i sprawnie 

zarządzana Uczelnia 

 

 

 

otwartość i innowacyjność                                   mobilność i umiędzynarodowienie              rozwój relacji z instytucjami                                         sprawny i przejrzysty  

w badaniach naukowych                                                      kształcenia                                               otoczenia                                                     system zarządzania Uczelnią 

                                             silna pozycja naukowa                                                                                              kreatywne środowisko 

                                               w kraju i na świecie                   uczenie się przez                silna marka                        studenckie 

kadra o najwyższych                                                                      całe życie                          Uczelni                                                     

     kompetencjach                transfer                                                             partnerski samorząd                           nowoczesna                    etyczna i oparta na wartościach                                                                                     

                            zaawansowanych technologii                                                   studencki                                   infrastruktura                           akademickich Uczelnia              
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Wizja i misja Uczelni 
 

Wizja: 
W 2020 roku Politechnika Łódzka będzie innowacyjnym uniwersytetem badawczym 

o profilu technicznym z ugruntowaną pozycją międzynarodową i jednym z najlepszych 

w Polsce. To wyobrażenie przyszłości Politechniki Łódzkiej jest odzwierciedleniem aspiracji 

jej społeczności i oznacza dążenie do bycia Uczelnią, która: 

 posiada wysoki potencjał intelektualny i nowoczesną bazę materialną do prowadzenia 

badań naukowych na światowym poziomie, których wyniki przyczynią się do rozwoju 

nauki, postępu techniczno – technologicznego i cywilizacyjnego, 

 wspiera działania innowacyjne, transfer technologii i przedsiębiorczość akademicką, 

 oferuje atrakcyjną ofertę kształcenia w obrębie nauk technicznych, ścisłych, 

ekonomicznych oraz nauk o sztuce na najwyższym poziomie, 

 aktywnie współpracuje z otoczeniem, w tym z przemysłem, szkołami wyższymi, 

instytucjami oświaty i sfery badawczo - rozwojowej, administracją centralną, 

samorządami lokalnymi i regionalnymi, 

 jest otwarta na współpracę międzynarodową i aktywnie ją realizuje w obszarze badań 

naukowych, jak i kształcenia studentów, 

 wspiera rozwój kultury studenckiej, sport akademicki oraz aktywność naukową, 

dydaktyczną i społeczną studentów i doktorantów, 

 jest sprawnie zarządzaną instytucją, z konsekwentnie realizowanymi celami 

strategicznymi, z nowoczesną, dostosowaną do wykonywanych zadań, strukturą 

organizacyjną, ze zintegrowanym systemem kontroli, które wspierane są przez 

inspirujące przywództwo, otwartą kulturę organizacyjną i pełne zaangażowanie 

społeczności akademickiej, 

 jest przyjazna dla pracowników, studentów i doktorantów, którzy w poczuciu 

wspólnoty i z poszanowaniem wartości akademickich działają na rzecz wysokiej 

pozycji konkurencyjnej Uczelni, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, 

 jest oparta na wiedzy, skutecznie nią zarządza i zapewnia ochronę własności 

intelektualnej, 

 jest otwarta na wszelkie debaty dotyczące aktualnych problemów społecznych 

i gospodarczych. 

 

Misja: 
Politechnika Łódzka, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy, jest powołana do 

kształcenia i wychowywania studentów, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz kształcenia i rozwoju kadry naukowej, zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności 

twórczości i wolności nauczania w pełnym poszanowaniu wartości akademickich. Wiedza 

zdobyta w toku badań naukowych i twórczości naukowej jest podstawą kształcenia 

wysokokwalifikowanych kadr dla potrzeb gospodarki, nauki i administracji. Politechnika 

pomnaża i upowszechnia osiągnięcia nauki, techniki i kultury narodowej, a także działa na 

rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, zabierając głos opiniotwórczy i doradczy 

w ważnych dla kraju sprawach gospodarczych i społecznych. 

Politechnika Łódzka stawia na kreatywność, otwartość, profesjonalizm, przedsiębiorczość, 

partnerskie relacje ze środowiskiem studenckim i instytucjami otoczenia, co pozwoli uzyskać 

jej status innowacyjnego uniwersytetu technicznego, o uznanej marce w kraju i na świecie. 

 


