
 
 
 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej prowadzi studia I-go stopnia w ramach 
realizacji projektu Studia Dualne na Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.  
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 
  
Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to innowacyjna metoda równoległego 
kształcenia praktycznego, zakładająca realizację zajęć  dydaktycznych  w uczelni w trybie 
niestacjonarnym i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich 
efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia. Kształcenie praktyczne obejmuje 864 
godzin stażu (za które stażysta otrzymuje wynagrodzenie) w przedsiębiorstwach w każdym roku 
akademickim oraz realizowanie przedmiotów praktycznych prowadzonych przez praktyków 
biznesowych. W trakcie studiów zaplanowano bezpłatne zagraniczne wizyty studyjne oraz letnie 
szkoły, w ramach których istnieje możliwość odbywania bezpłatnych kursów, kończących się 
egzaminami certyfikującymi. Ponadto studenci uzyskają możliwość uczestnictwa w dodatkowym 
kursie języka angielskiego, kończącym się egzaminem certyfikującym TELC (The European Language 
Certificates). 

Studia dualne I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, tryb niestacjonarny  trwają 8 
semestrów i  kończą się egzaminem dyplomowym i tytułem zawodowym inżyniera. Ponieważ odbycie 
równoległych staży wraz z realizacją efektów kształcenia na studiach stacjonarnych byłoby niemożliwe, 
dlatego posłużono się innowacyjnym rozwiązaniem, polegającym na osadzeniu studiów dualnych w 
programie studiów niestacjonarnych. W trakcie studiów, w każdym roku, studenci uczęszczają na 
zajęcia w Uczelni, które realizowane są w weekendy. Umożliwia to odbywanie płatnych staży oraz 
realizację przedmiotów praktycznych w przedsiębiorstwach, które odbywać się będą w wybrane dni 
tygodnia. Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia 
na dowolnym kierunku. 

Partnerami przemysłowymi Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w programach kształcenia 
praktycznego są następujące firmy: 
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