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OPIEKUNOWIE I ROKU
STUDIÓW STACJONARNYCH
KIERUNEK ANALITYKA BIZNESU
Opiekun roku • Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa:
dr hab. Leszek Bohdanowicz..................................pok. 348
leszek.bohdanowicz@uni.lodz.pl......................................42 635 50 59
Grupy 1, 2:

mgr Ewelina Niedzielska........................................pok. 358
ewelina.niedzielska@unilodz.eu.......................................42 635 52 40
KIERUNEK BUSINESS MANAGEMENT
Opiekun roku • Katedra Zarządzania:
dr Jerzy S. Czarnecki...............................................pok. 328
jerzy.czarnecki@uni.lodz.pl...............................................42 635 62 80
Grupa 1:

dr Jerzy S. Czarnecki...............................................pok. 328
jerzy.czarnecki@uni.lodz.pl...............................................42 635 62 80
KIERUNEK CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE
DANYMI W BIZNESIE
Opiekun roku • Katedra Informatyki:
dr Beata Gontar..................................................... pok. 145
beata.gontar@uni.lodz.pl.................................................42 635 62 59
Grupa 1:

mgr Przemysław Dembowski.................................pok. 004
przemyslaw.dembowski@uni.lodz.pl................................42 635 50 47

KIERUNEK FINANSE
I INWESTYCJE
Opiekun roku • K atedra Finansów
i Strategii Przedsiębiorstwa:
dr Alicja Winnicka-Popczyk....................................pok. 354
alicja.popczyk@uni.lodz.pl...............................................42 635 62 95
Grupy 1, 2:

dr Paweł Kopczyński..............................................pok. 354
pawel.kopczynski@uni.lodz.pl..........................................42 635 62 95
KIERUNEK LOGISTYKA
Opiekun roku • Katedra Logistyki:
dr Joanna Piorunowska-Kokoszko.......................... pok. 123
joanna.kokoszko@uni.lodz.pl...........................................42 635 62 27
Grupy 1, 2:

mgr Marta Raźniewska.......................................... pok. 123
marta.razniewska@uni.lodz.pl.........................................42 635 62 27
Grupa 3:

mgr Jakub Brzeziński............................................. pok. 127
jakub.brzezinski@uni.lodz.pl
KIERUNEK MANAGEMENT
AND FINANCE
Opiekun roku • Katedra Rachunkowości:
mgr Joanna Szwajcar............................................. pok. 153
jszwajcar@uni.lodz.pl.......................................................42 635 52 33
Grupa 1:

mgr Joanna Szwajcar............................................. pok. 153
jszwajcar@uni.lodz.pl.......................................................42 635 52 33

KIERUNEK MARKETING
Opiekun roku • Katedra Marketingu:
dr Wioletta Krawiec...............................................pok. 225
wioletta.krawiec@uni.lodz.pl...........................................42 635 50 68
Grupa 1:

dr Mariusz Woźniakowski.......................................pok. 228
mariusz.wozniakowski@uni.lodz.pl..................................42 635 51 10
Grupa 2:

dr Beata Gotwald-Feja........................................... pok. 212
beata.gotwald@uni.lodz.pl...............................................42 635 52 16
KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
Opiekun roku • K atedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej:
dr Magdalena Ratalewska.....................................pok. 235
magdalena.ratalewska@uni.lodz.pl.................................42 635 62 96
Grupy 1, 2:

dr Magdalena Ratalewska.....................................pok. 235
magdalena.ratalewska@uni.lodz.pl.................................42 635 62 96
KIERUNEK RACHUNKOWOŚĆ
Opiekun roku • Katedra Rachunkowości:
dr Michał Wiatr .....................................................pok. 246
michal.wiatr@uni.lodz.pl .................................................42 635 62 77
Grupa 1:

mgr Beata Mazuchowska.......................................pok. 255
beata.mazuchowska@uni.lodz.pl.....................................42 635 52 28
Grupa 2:

mgr Joanna Żurawska............................................pok. 255
joanna.żurawska@uni.lodz.pl..........................................42 635 52 28

KIERUNEK ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Opiekun roku • Katedra Zarządzania:
dr Jolanta Bieńkowska...........................................pok. 329
jolanta.bienkowska@wp.pl...............................................42 635 52 35
Grupy 1, 2:

dr Paweł Kuźbik.....................................................pok. 326
pawel.kuzbik@uni.lodz.pl.................................................42 635 50 78
KIERUNEK ZARZĄDZANIE MIASTEM
Opiekun roku • Katedra Zarządzania Miastem i Regionem:
dr Beata Banachowicz............................................ pok. 152
beata.banachowicz@uni.lodz.pl.......................................42 635 62 89
Grupa 1:

dr Filip Moterski.................................................... pok. 149
filip.moterski@uni.lodz.pl.................................................42 635 62 86
KIERUNEK ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Opiekun roku • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
dr hab. Małgorzata Striker..................................... pok. 341
malgorzata.striker@uni.lodz.pl........................................42 635 62 93
Grupa 1:

mgr Izabela Różańska-Bińczyk...............................pok. 334
izabela.rozanska@uni.lodz.pl
Grupa 2:

dr Anna Michałkiewicz...........................................pok. 334
anna.michałkiewicz@uni.lodz.pl

INFORMACJE O WYDZIALE

Budynek Wydziału Zarządzania
ma 5 kondygnacji:

bankomat,
bufet,
pracownie
informatyczne,
punkt ksero,
strefa Santander
Universidades,
szatnia

biblioteka,
dziekanaty,
portiernia,
wejścia

pokoje pracownicze,
sale dydaktyczne

Oznaczenia sal i pokoi
•	
Pokoje i sale na poziomie -1 są oznaczone dwoma zerami
(np. sala 001, sala 002)
• Pokoje i sale na poziomie 0 są oznaczone bez zer
(np. sala 1, sala 2)
• Pokoje i sale na 1 piętrze przyjmują numery od 101 wzwyż,
na 2 piętrze od 201 wzwyż, zaś na trzecim piętrze od 301 wzwyż

Aule
• A –	aula główna, aula im. prof. Zieleniewskiego,
wejście z poziomu 0
• A0 – wejście z poziomu -1
• A1 – wejście z poziomu 1

Dział Jakości Kształcenia
i Obsługi Studenta
Studia niestacjonarne
pok. 14 ............................................................................. 42 635 62 22
Studia stacjonarne
Analityka biznesu, Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie,
Finanse i inwestycje, Logistyka, Marketing, Przedsiębiorczość
i zarządzanie innowacjami, Rachunkowość, Zarządzanie,
specjalność Zarządzanie projektami, Zarządzanie miastem,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
pok. 18 ....................................................... 42 635 47 16, 42 635 62 18
Business Management, Management and Finance
pok. 16 ............................................................................. 42 635 50 44
Godziny otwarcia znajdziesz na stronie www
Wydziału w zakładce „Obsługa studenta”.

Biblioteka wydziałowa

Parter, korytarz po lewej stronie od wejścia głównego.
tel.: 				42 635 62 34
tel.: 				42 635 62 33
Godziny otwarcia:
pon.: 				 12.00 – 18.00
wt. – pt.: 			 09.00 – 16.00
sobota:			 09.00 – 15.00
niedziela:			nieczynna
Do biblioteki mogą zapisać się wyłącznie studenci i pracownicy
Wydziału Zarządzania.

Pracownia informatyczna

Pokój 003 – możesz tu, za okazaniem legitymacji studenckiej,
skorzystać z Internetu lub oprogramowania dostępnego na zajęciach.
Ponadto w budynku Wydziału możesz korzystać z bezprzewodowego Internetu. Aby uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej
wi-fi musisz postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi
na stronie www w zakładce Internet na Wydziale: po pierwsze
aktywować swoje konto w usłudze Active Directory, a następnie
podłączyć się do sieci eduroam.

Pracownia ksero i księgarnia
Poziom -1.

Godziny otwarcia:
pon. – pt.:			 09.00 – 17.00
sob. – niedz.:		 09.00 – 16.00

Bufet

Wejście na poziomie -1, korytarzem obok szatni.
Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 		 07.30 – 17.30
sob. – niedz.:		 09.00 – 16.00

ABC

STUDENTA WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA

Ankieta – po każdym semestrze nauki na Wydziale Zarządzania
masz możliwość wypełnienia ankiet, które są anonimową
formą oceny jakości prowadzonych zajęć. Ankietą objęte
są wszystkie przedmioty prowadzone w danym semestrze,
w tym zajęcia na specjalnościach, blokach specjalizacyjnych,
wykłady do wyboru. Dodatkowo wypełniasz ankiety oceniające
infrastrukturę Wydziału oraz pracę Działu Jakości Kształcenia
i Obsługi Studenta. Ankiety wypełniasz elektronicznie za pośrednictwem systemu USOSweb.
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – ze strony
www.cos.uni.lodz.pl pozyskasz informacje o możliwościach ubiegania się o stypendia, ubezpieczeniu, akademikach Uniwersytetu
Łódzkiego oraz organizacjach studenckich, znajdują się tam
także istotne informacje dla niepełnosprawnych studentów oraz
regulaminy, ustawy i wnioski, z którymi warto się zapoznać.
Ćwiczenia – obowiązkowa forma zajęć, najczęściej kończą się
zaliczeniami w formie kolokwiów.
Egzamin zerowy – niektóre egzaminy możesz zdać przed
sesją, możliwość zaliczenia przedmiotu w tzw. „zerówce”
otrzymujesz od wykładowcy. Pamiętaj jednak, że egzamin
zerowy obejmuje najczęściej cały materiał, również ten,
którego wykładowca jeszcze nie zdążył omówić, a który musisz
przygotować samodzielnie.
Egzamin poprawkowy – jeżeli nie uda Ci się uzyskać pozytywnej
oceny przy pierwszym podejściu do egzaminu, przysługuje Ci

poprawka. Szczegółowe informacje na temat egzaminów poprawkowych i wpisów warunkowych znajdziesz w regulaminie
studiów, informacji na ten temat z pewnością udzielą Ci również
pracownicy dziekanatu.
Egzamin komisyjny – jeśli nie zaliczysz egzaminu poprawkowego, możesz wystąpić z prośbą o zgodę na przeprowadzenie
ustnego egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny ma
charakter nadzwyczajny i nie może być traktowany jako
dodatkowy, trzeci termin. Wniosek o jego zarządzenie wymaga
należytego uzasadnienia. Egzamin komisyjny jest ostateczną
formą zdawania przedmiotu.
Elektroniczny system kolejkowy do Działu Jakości
Kształcenia i Obsługi Studenta – aby załatwić różne
formalności skorzystaj ze specjalnego biletomatu: wybierz
kierunek studiów, a system wygeneruje numer, który wyświetli
się na monitorze, kiedy będziesz mógł wejść do odpowiedniego pokoju.
Facebook – facebook.com/Wydzial.Zarzadzania.UL – Wydział
Zarządzania posiada swój fanpage na Facebooku, dzięki
któremu studenci mogą w szybki i przystępny sposób uzyskać
informacje o planowanych wydarzeniach, dowiedzieć się więcej
o organizowanych szkoleniach i kursach oraz uczestniczyć
w konkursach z nagrodami.
Gadżety wydziałowe – koszulki, bluzy, torby, czapeczki
i kubki z logiem Wydziału Zarządzania UŁ możesz nabyć w dniu
inauguracji roku akademickiego, a później także w pokoju 112,
1 piętro, na Wydziale Zarządzania UŁ.
Koła naukowe i organizacje studenckie – działalność
w kole naukowym bądź organizacji studenckiej może stać się

początkiem nowych znajomości i rozwijania Twoich zainteresowań. Na Wydziale Zarządzania funkcjonuje 10 kół naukowych,
dlatego na pewno znajdziesz coś dla siebie, więcej informacji
znajdziesz na stronie internetowej Wydziału w zakładce Rozwój
– Organizacje studenckie.
Legitymacja studencka – to karta wielkości dowodu osobistego, która poświadcza status studenta. Jednocześnie jest
kartą biblioteczną, dzięki której otrzymasz dostęp do zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej. Można na niej kodować bilety
komunikacji miejskiej. Uprawnia do ulg przy zakupie biletów
transportu publicznego.
Data ważności legitymacji studenckiej jest zapisana w postaci
elektronicznej na chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie legitymacji. Podczas
studiów ważność legitymacji należy przedłużyć po zaliczeniu
każdego semestru. Hologramy przyklejane są w Dziale Jakości
Kształcenia i Obsługi Studenta:
• po semestrze zimowym do 31 marca,
• po semestrze letnim do 31 października.
Gdy zgubisz lub uszkodzisz swoją legitymację, istnieje możliwość wyrobienia duplikatu karty w dziekanacie studiów.
LinkedIn – Wydział Zarządzania posiada swój profil w serwisie
dla profesjonalistów LinkedIn. Zamieszczane są tu informacje
dotyczące spotkań ze specjalistami z branży, znanymi osobami,
oferty szkoleń, praktyk oraz aktualności z życia Wydziału.
Przydział do grup – informacja o umieszczeniu w konkretnej
grupie dziekańskiej jest dostępna w systemie USOSweb (login
i hasło z rekrutacji) w zakładce Dla Studentów – Moje Studia –
Grupa dziekańska.

Praktyki studenckie – obowiązkowe praktyki przygotowujące do
wykonywania zawodu odbywane na drugim roku studiów I-go
stopnia w podmiotach gospodarczych, administracji publicznej,
organizacjach pozarządowych i innych. Informacje o praktykach
studenckich znajdziesz na stronie Wydziału Zarządzania
w zakładce Praktyki. Spotkania informacyjne z opiekunami
praktyki odbędą się na początku 4 semestru. Oferty płatnych
praktyk, staży i pracy zamieszczamy zaś w zakładce Rozwój.
Punkty ECTS – punkty odpowiadające wkładowi pracy studenta
do zaliczenia poszczególnych przedmiotów: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, zajęć laboratoryjnych. Dzięki wdrożeniu
systemu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia
lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach objętych
systemem, a okres studiów na innych uczelniach może być
w pełni uznany przez uczelnię macierzystą.
Regulamin studiów – znajdziesz go na stronie Wydziału
Zarządzania w zakładce Sprawy organizacyjne, koniecznie się
z nim zapoznaj.
Sesja – czas wyznaczony przez władze uczelni na uzyskanie
zaliczeń z przedmiotów, na które uczęszczasz.
Starosta grupy – osoba odpowiedzialna i komunikatywna,
która zostaje wybrana przez członków grupy na przedstawiciela
reprezentującego jej interesy w rozmowach z wykładowcami
i w dziekanacie. Spośród starostów wszystkich grup zostaje
wyłoniony starosta roku.
Strona Wydziału Zarządzania – www.wz.uni.lodz.pl –
zaglądaj tam regularnie, aby znaleźć m. in. rozkłady zajęć,
ogłoszenia pracowników, materiały dydaktyczne zamieszczane przez wykładowców, jak również informacje odnośnie

konkursów oraz ofert pracy, praktyk i staży. Zachęcamy także
do korzystania z mobilnej wersji strony m.wz.uni.lodz.pl
Studia za granicą – wyjazdy studentów za granicę w ramach
programu ERASMUS są bardzo popularne. Wydział Zarządzania
współpracuje z wieloma uczelniami w różnych krajach, z których oferty edukacyjnej możesz skorzystać. Na stronie wydziałowej znajduje się odrębna zakładka poświęcona programom
studenckim. W celu uzyskania dokładnych informacji skontaktuj się z pracownikami Sekcji ds. internacjonalizacji Studiów
– pok. 16, tel. 42 635 50 44, e-mail: marta.ostros@uni.lodz.pl;
dominika.gradowicz@uni.lodz.pl
Szkolenia BHP i Prawa autorskie – musisz je przejść niezwłocznie po rozpoczęciu studiów. Odpowiednie ogłoszenie
o terminach szkoleń on-line znajdziesz na stronie wydziałowej.
Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) –
w tym systemie znajdują się informacje o Twoich ocenach,
które możesz sprawdzać na bieżąco, dane o przyznanych Ci
stypendiach, tutaj także zapiszesz się na przedmioty do wyboru i moduły, o których dowiesz się więcej w trakcie studiów.
Za jego pośrednictwem będziesz mógł po każdym semestrze
wypełnić ankiety oceniające zajęcia i wykładowców. Jak sam
się przekonasz, ten system posiada wiele opcji, które ułatwiają
studiowanie. Aby zalogować się w USOSweb po raz pierwszy
potrzebujesz identyfikatora, którym jest Twój numer PESEL
oraz hasła, za pomocą którego logowałeś się już wcześniej do
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ. Jeśli zgubisz hasło do
USOSa, powinieneś skorzystać z opcji przypomnienie hasła lub
skontaktować się z Centrum Informatyki helpdesk@uni.lodz.pl.
Link do systemu USOS znajdziesz na stronie wydziałowej.

Wykłady – zajęcia w formie dłuższej wypowiedzi prowadzącego,
zazwyczaj towarzyszą im prezentacje multimedialne.
Wydarzenia na Wydziale Zarządzania – nasi studenci nie tylko
studiują na Wydziale Zarządzania, ale lubią spędzać tu swój czas.
Różnorodne imprezy sprawiają, że WZ jest jednym z najbardziej
tętniących życiem wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim. Sam
się przekonasz, że szkolenia, konferencje, spotkania z przedstawicielami świata nauki i biznesu, targi pracy i imprezy
organizowane we współpracy z firmami z Rady Biznesu stanowią stałe elementy kalendarza akademickiego na Wydziale
Zarządzania. Jeżeli chcesz zorganizować wydarzenie otwarte
na Wydziale, wejdź na stronę www.wydarzenia.wz.uni.lodz.pl
zapoznaj się z Zasadami organizacji wydarzeń oraz wyślij formularz zgłoszeniowy.
YouTube – Wydział Zarządzania posiada swoje konto na YouTube:
Wydział Zarządzania UŁ. Zamieszczane tam materiały filmowe
dokumentują wydarzenia odbywające się na Wydziale, a także
pokazują życie wydziałowe z perspektywy pracowników
i studentów.
Życie studenckie – studia to nie tylko czas nauki, ale także
ciekawy okres w życiu każdego młodego człowieka. To czas
zabawy (m.in. podczas Juwenaliów), korzystania z bogatej
oferty kulturalnej i rozrywkowej, zawierania nowych znajomości, zdobywania cennych doświadczeń w ramach praktyk
studenckich bądź podejmowanej na studiach pracy. Pamiętaj,
że ten czas ma służyć nie tylko poszerzeniu Twojej wiedzy, lecz
również uczyć samodzielności, odpowiedzialności, a także
tego, jak podejmować istotne, życiowe decyzje. Korzystaj
z wielu możliwości, jakie otwierają się przed Tobą w trakcie

studiów, tak, aby studiowanie nie było tylko kolejnym etapem
w Twoim życiu, ale stało się niezapomnianą przygodą.
Zasady segregacji odpadów – od 1 lipca 2018 r. uległy zmianie
zasady segregacji odpadów obowiązujące na terenie Łodzi.
Koniecznie zapoznaj się ze zmianami: https://uml.lodz.pl/
dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/selektywna-zbiorka-odpadow. Na terenie Wydziału znajdziesz również materiały
informacyjne dotyczące segregacji odpadów.
Metale i tworzywa sztuczne
Plastikowe butelki i nakrętki
•
Plastikowe opakowania
po produktach spożywczych
•
Plastikowe torebki

Folie plastikowe i aluminiowe
•
Kartony po sokach, mleku
•
Puszki aluminiowe

Szkło

Papier

Butelki po napojach i żywności
•
Słoiki
•
Szklane opakowania
po kosmetykach

Kserówki, ulotki, zeszyty,
gazety, czasopisma
•
Opakowania i torebki papierowe
•
Tektura

Bio

Pozostałe

Odpadki warzywne
i owocowe
•
Resztki jedzenia

Rozbite szklanki i talerze
•
Artykuły higieniczne
•
Ręczniki papierowe
•
Inne

WŁADZE WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA
Terminy konsultacji dostępne na stronie wydziałowej
w zakładce Władze Wydziału
Dziekan Wydziału Zarządzania
dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ................................pok. 11
Prodziekan ds. nauki i rozwoju
prof. dr hab. Ewa Walińska.......................................pok. 11
Prodziekan ds. studenckich i internacjonalizacji
programów kształcenia
dr hab. Maciej Turała ...............................................pok. 19

KATEDRY WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA
Katedra Informatyki..........................................sekretariat, pok. 136
Katedra Marketingu.......................................... sekretariat, pok. 236
Katedra Przedsiębiorczości
i Polityki Przemysłowej.................................... sekretariat, pok. 236
Katedra Rachunkowości................................... sekretariat, pok. 259
Katedra Zarządzania..........................................sekretariat, pok. 337
Katedra Logistyki.............................................. sekretariat, pok. 344
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem......... sekretariat, pok. 33
Katedra Finansów
i Strategii Przedsiębiorstwa............................. sekretariat, pok. 351
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi.........sekretariat, pok. 337

KALENDARZ AKADEMICKI

I semestr (zimowy)

Trwa od 01.10.2018 do 17.02.2019.
Zajęcia rozpoczynają się 02.10.2018 i trwają do 20.01.2019.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11				Dzień rektorski (studia stacjonarne
i niestacjonarne)
24.12 – 02.01 Wakacje zimowe
21.01 – 03.02 Zimowa sesja egzaminacyjna
04.02 – 10.02 Przerwa międzysemestralna
11.02 – 17.02		 Zimowa sesja poprawkowa

II semestr (letni)

Trwa od 18.02.2019 do 30.09.2019.
Zajęcia rozpoczynają się 18.02.2019 i trwają do 09.06.2019.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

19.04 – 23.04 Wakacje wiosenne
02.05				
Dzień rektorski
24.05				Dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu
Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne)
10.06 – 30.06 Letnia sesja egzaminacyjna

PRZYDATNE ADRESY
Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
www.uni.lodz.pl

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 32/38, 90-237 Łódź
www.lib.uni.lodz.pl
pon. – sob.: 08.00 – 20.00
tel.: 42 635 60 02

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź pon.:			 12.00 – 15.00
www.cos.uni.lodz.pl
wt.:			10.00 – 13.00;
tel.: 42 665 53 41
15.00 – 17.00
tel.: 42 665 52 64
śr.: 				nieczynne
czw.:			 10.00 – 13.00
pt.: 			 08.30 – 11.30

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Styrska 20/24, 91-404 Łódź
www.cwfis.uni.lodz.pl
tel.: 42 665 51 75 lub 42 665 51 84

