Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów?
 Skompletuj teczkę, która trafi do Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul.
Radwańska 29, budynek A13) z następującymi dokumentami:

1. „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”, które wypełniasz po
rejestracji elektronicznej na Portalu Rekrutacyjnym, drukujesz i podpisujesz.
Dotyczy osób z obywatelstwem polskim, osób z Kartą Polaka, obywateli Unii
Europejskiej

oraz

cudzoziemców

podejmujących

kształcenie

na

zasadach

obowiązujących obywateli polskich.
Uwaga: Wypełnienie podania to elektroniczna rejestracja wstępna. Uaktywnienie Procesu
kwalifikacyjnego na studia następuje po dostarczeniu do Sekcji Rekrutacji (pocztą lub
osobiście) wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z resztą wymaganych
dokumentów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie
zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

2. Świadectwo dojrzałości
Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, możesz złożyć swoje dokumenty jeszcze przed
otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeżeli złożyłeś dokumenty bez świadectwa –
musisz dostarczyć je w odpowiednim terminie do dziekanatu naszego wydziału.
Uwaga!


świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty

- Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich
oryginalne odpisy wystawione przez okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku
„nowej matury” lub odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”.


świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty

- oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille
- zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja
wydająca świadectwo,
- tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Jeżeli już masz dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) i
chcesz odbyć dalsze studia (tzw. II stopnia) by zdobyć dyplom magistra, to składasz
dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (dołączenie suplementu
obowiązuje kandydatów, którzy ukończyli studia po 1 stycznia 2005r.).
Jeżeli ukończyłeś studia I stopnia, a jeszcze nie otrzymałeś dyplomu ich ukończenia,
możesz złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie
traci ważność po 30 dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest
dyplom ukończenia studiów wyższych.
W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego
legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich
wyżej wymienionych dokumentów.
4. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych.
5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
kandydata w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ (wysokość opłaty i numer konta
można znaleźć na stronie internetowej Rekrutacji www.rekrutacja.p.lodz.pl).

 Swoje dokumenty możesz przynieść osobiście lub przesłać je pocztą na adres (wtedy o
ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego):
Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej
ul. Radwańska 29
90-924 Łódź
Uwaga!!!


Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.



Student PŁ może przystąpić do rekrutacji po otrzymaniu pisemnej zgody dziekana
wydziału, którego jest studentem.

 Aby zostać studentem wybranego kierunku studiów I stopnia trzeba wykazać się
wiedzą z określonych przedmiotów.
Kierunek
Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Inżynieria materiałowa
Włókiennictwo i Przemysł Mody
Wzornictwo
Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Przedmioty kwalifikacyjne
matematyka, język obcy oraz
fizyka lub chemia (do wyboru)
matematyka, język obcy oraz dodatkowo
sprawdzian z uzdolnień plastycznych,
polegający na wykonaniu ołówkiem
rysunku odręcznego i dwóch kompozycji:
czarnobiałej i barwnej

Jeżeli będziesz te przedmioty zdawać w ramach egzaminu maturalnego lub egzaminu
dojrzałości, to uczelnia uzna otrzymane przez Ciebie wyniki i uwzględni je w klasyfikacji na
studia. Wymagania egzaminacyjne są jednakowe we wszystkich etapach postępowania
kwalifikacyjnego. Brak oceny z któregokolwiek egzaminu nie zamyka Ci drogi na studia
na naszym wydziale, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten
przedmiot. Kandydaci, którzy nie zdawali lub nie zdali egzaminu maturalnego z żadnego z
wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia dopiero
w ostatnim terminie rekrutacji.
Przyjęcia na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku
akademickim 2017/2018
1. od 1 lutego 2018r. (czwartek) do 19 lutego 2018r. (poniedziałek) do godz. 1500 –
rejestracja internetowa i przyjmowanie dokumentów kandydatów – Sekcja Rekrutacji
2. 21 lutego 2018r. (środa) – rozmowa kwalifikacyjna - Wydział

3. 23 lutego 2018r. (piątek) godz. 1600 – ogłoszenie wyników postępowania
kwalifikacyjnego – Wydział (tablica ogłoszeń i strona www wydziału) oraz na stronie
www.rekrutacja.p.lodz.pl
Sprawdź, na jakie kierunki możesz być przyjęty na studia II stopnia mając swój
dyplom ukończenia studiów wyższych:

Kierunek
włókiennictwo
inżynieria materiałowa
wzornictwo

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci
studiów wyższych
posiadający tytuł licencjata, magistra, inżyniera,
magistra inżyniera lub równorzędny
posiadający co najmniej tytuł licencjata po
kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o
profilu plastycznym lub tytuł inżyniera po
kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz,
grafika

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia II stopnia
w roku akademickim 2017/2018
Kandydat powinien posiadać umiejętności i z języka obcego na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne
uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.
Kierunek

inżynieria materiałowa

włókiennictwo

wzornictwo

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
1. Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez
kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla
kierunku inżynieria materiałowa, studia pierwszego
stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania
studiów na kierunku inżynieria materiałowa
3. Analiza programu realizowanego przez kandydata
na studiach pierwszego stopnia
1. Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez
kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla
kierunku włókiennictwo, studia pierwszego
stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania
studiów na kierunku włókiennictwo
3. Analiza programu realizowanego przez kandydata
na studiach pierwszego stopnia
1. Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez

kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla
kierunku wzornictwo, studia pierwszego stopnia,
prowadzonego przez Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania
studiów na kierunku wzornictwo
3. Analiza programu realizowanego przez kandydata
na studiach pierwszego stopnia
W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek
studiów będzie mniejsza od liczby miejsc przewidzianych w limicie, Wydziałowa
Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 Limity przyjęć na kierunki studiów II stopnia rozpoczynających się od
semestru letniego roku akademickiego 2017/2018

1. Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia
- włókiennictwo – 30 miejsc
- wzornictwo – 60 miejsc
- inżynieria materiałowa – 20 miejsc
Uwaga!!!
1. Minimalna liczba kandydatów do uruchomienia kierunku na studiach stacjonarnych
II stopnia:
- wzornictwo – 15
- włókiennictwo - 12
- inżynieria materiałowa– 12.
2. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, wydział może
podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.
3. Kandydatom przyjętym na nieuruchomiony kierunek zastanie zaproponowane
podjęcie studiów na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką.
Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskanych
przez kandydata.
Więcej szczegółów możesz znaleźć na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl

