"KWIAT Y POLSKIE" – ost at ni w t ym roku akademickim Koncert Uniwersyt ecki w Filharmonii
Łódzkiej
Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku akademickim Koncert Uniwersytecki zatytułowany „Kwiaty Polskie Juliana
Tuwima”, który odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 19 w Filharmonii Łódzkiej przy ul. Narutowicza 20/22. KWIATY
POLSKIE JULIANA TUWIMA. KONCERT DEDYKOWANY PAMIĘCI MARKA EDELMANA W 70. ROCZNICĘ POWSTANIA
W GETCIE WARSZAWSKIM
Cz y taj dalej →

KWIATY POLSKIE
(STREFA I)

KWIATY POLSKIE
(STREFA II)

koncert uniwersytecki w
Filharmonii Łódzkiej

koncert uniwersytecki w
Filharmonii Łódzkiej

Rabat: 50 %
Oszczędzasz: 24 zł

Rabat: 50 %
Oszczędzasz: 16 zł

XIII Fest iwal Nauki, Techniki i Szt uki w Łodzi
Chcesz poznać tych, którzy zgłębili tajniki chemii, fizyki, biologii? Chcesz być w
przyszłości przynajmniej tak dobry jak oni? Chcesz poznać tajniki sztuki muzycznej,
filmowej, malarstwa? A może chcesz sprawdzić swoje umiejętności? Przyjdź na
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imprezy festiwalowe. Zapewne znajdziesz coś dla siebie.
Cz y taj dalej →

II edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego - Laborat orium Idei
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodych doktorów, doktorantów i specjalistów do udziału w II
edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei. Celem Programu jest wykorzystanie potencjału
intelektualnego i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin nauki na rzecz rozwoju i modernizacji Polski oraz
wsparcia merytorycznego Kancelarii Prezydenta RP. Celem jest również umożliwienie uczestnikom Programu
praktycznego wykorzystania własnych kompetencji i doświadczeń w ramach Kancelarii Prezydenta RP.
Cz y taj dalej →

Wykorzyst anie mediów do nauki języków obcych - międzynarodowy projekt „LiMe – Languages
in Media”
Media otaczają nas zewsząd. Jak wykorzystać je w procesie edukacji językowej i adaptacji kulturowej migrantów?
Rozwiązanie tego problemu to główny cel partnerów międzynarodowego projektu LiMe - Languages in Media.
Cz y taj dalej →

Wyst art owała 13. edycja Nagród Naukowych POLIT YKI
Zapraszamy młodych naukowców do udziału w konkursie o pięć stypendiów w wysokości 30 tys. zł każde. Wystarczy
wypełnić do 30 czerwca formularz zgłoszeniowy. Formularz oraz więcej informacji znajduje się na
stronie: www.polityka.pl/stypendia
Cz y taj dalej →
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Konf erencja: „Społeczeńst wo, edukacja, gospodarka. W st ulecie urodzin prof esora Jana
Szczepańskiego”
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin profesora Jana
Szczepańskiego”, która odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul.
Rewolucji 1905 r. 39 w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku. Profesor Jan Szczepański był wybitnym socjologiem, jednym z
założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego rektorem w latach 1952-1956, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk,
dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dzięki Jego inicjatywie utworzony został Wydział EkonomicznoSocjologiczny UŁ jako innowacyjne rozwiązanie dydaktyczne i naukowe.
Cz y taj dalej →

Konf erencja: X Dni Arabskie – 10-lecie Kat edry Bliskiego Wschodu i Północnej Af ryki UŁ
„Badania nad światem islamu – dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy” 17-19 kwietnia 2013 roku W 2013 roku Katedra
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji w
dniach 17-19 kwietnia organizujemy jubileuszowe „Dni Arabskie” pod hasłem „Badania nad światem islamu – dzieje,
dzień dzisiejszy, perspektywy”. Do udziału w konferencji zgłosiło się ponad 70 uczestników z kraju i z zagranicy (Algieria,
Rosja, Gruzja, Litwa, Słowacja). Tym samym planowana konferencja będzie największym jak dotąd spotkaniem
naukowym polskich i zagranicznych badaczy świata islamu, jaka została zorganizowana w naszym kraju, co podkreśla
znaczenie łódzkiego ośrodka badań nad Bliskim Wschodem.
Cz y taj dalej →

Promocja książki Ext ernal vot ing w wybranych państ wach
europejskich
Centrum Studiów Wyborczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
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Łódzkiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na seminarium –
promocję książki External voting w wybranych państwach europejskich, pod
redakcją prof. Krzysztofa Skotnickiego. Książka, stanowiąca inspirację
zorganizowania seminarium, dotyczy problemu zapewniania udziału w wyborach
oraz referendum i możliwości głosowania osobom przebywającym poza granicami
własnej ojczyzny.
Cz y taj dalej →

Konkurs: InnoTechAkademia - droga do własnych marzeń
Cetrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „InnoTechAkademiadroga do własnych marzeń”. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i absolwentów uczelni wyższych. Ma
on na celu wyodrębnienie najlepszych pomysłów na biznes, innowacyjny produkt, usługę, technologię, pracę doktorską,
magisterską lub licencjacką dla biznesu. Zgłoszenia dokonać można w terminie od 15 marca do 22 kwietnia 2013.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ctt.uni.lodz.pl/tresc/214/. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy
przesłać na mail: ctt@uni.lodz.pl.
Cz y taj dalej →

Państ wo w gospodarce w świet le kont roli NIK
Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Mariana Cichosza, Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wykład odbędzie się 17
kwietnia br., o godz. 13.00, w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12.
Cz y taj dalej →

Spot kanie z Mariuszem Chrapko „SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projekt ami”
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TALSO, Wydawnictwo Helion oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na spotkanie autorskie z
Mariuszem Chrapko, autorem książki „SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projektami”. Spotkanie odbędzie się 18.04.2013
(czwartek), o godzinie 17.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, sala 207.
Cz y taj dalej →

Fundusz St art Money zaprasza na spot kanie podczas Fest iwalu Nauki Szt uki i Techniki
"Randka z inwestorem - jak finansować pomysły na biznes" Kiedy: 16 kwietnia, g.12:00 Gdzie: Wydział Zarządzania
UŁ, ul. Matejki 22/26, sala: 111 Uczestnicy dowiedzą się o źródłach i możliwościach pozyskania finansowania na
wdrożenie i rozwój innowacyjnych projektów i pomysłów na biznes.ze źródeł zewnętrznych, w tym od inwestorów, i z
funduszu zalążkowego StartMoney.
Cz y taj dalej →

Nieodpłat ne szkolenia dla kadry dydakt ycznej UŁ
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego do
uczestnictwa w cyklu szkoleń, warsztatów, kursów organizowanych w ramach projektu "Edukacja – Regiony –
Regionalizacja: Program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cz y taj dalej →

Bezpłat ne dwudniowe warszt at y dla dokt orant ów UŁ – Prof esjonalna prezent acja
Akcelerator Technologii UŁ zaprasza doktorantów Wydziałów: Chemii, Biologii i Ochrony Środowiska, Matematyki i
Informatyki oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego na dwudniowe bezpłatne warsztaty:
„WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – PROFESJONALNA PREZENTACJA NAUKOWA” 22 kwietnia 2013 w godz. 12:00 - 15:00 PDFmyURL.com

Cz y taj dalej →

Inwest ycja w Badania Naukowe oraz Szkolnict wo Wyższe jest Inwest ycją w Innowacyjny
Pot encjał Europy
Wspólna Deklaracja Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (CPU), Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich
(HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) Pełną treść deklaracji znajdą Państwo pod
adresem: http://www.uni.lodz.pl/promocja/aktualnosci,artykul,2571
Cz y taj dalej →

Wykład ot wart y: "Harmonika" Aryst oksenosa z Tarent u, czyli
ant yczny wykład zasad muzyki.”
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy
Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma zaszczyt
zaprosić na wykład otwarty zatytułowany „HarmonikaArystoksenosa z Tarentu, czyli
antyczny wykład zasad muzyki.”, który wygłosi dr Anna Maciejewska z Katedry
Filologii Klasycznej
Cz y taj dalej →

Int erdyscyplinarne Seminarium Gender na UŁ
Interdyscyplinarne międzywydziałowe Seminarium Gender jest projektem naukowczyń i naukowców z UŁ, otwartym dla
badaczek i badaczy z innych uczelni, którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu refleksji o płci społecznej,
wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań poszczególnych dyscyplin. Niektóre i niektórzy z nas zajmują się gender
studies, inni specjalizują w genderowych subdyscyplinach swych dziedzin, dla niektórych z nas perspektywa gender jest
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tylko jednym z wielu podejść badawczych. Na nasze spotkania zapraszamy naukowczynie i naukowców, studentki i
studentów oraz zainteresowaną nauką publiczność. Każde ze spotkań poświęcone będzie prezentacji jednej z
wybranych dyscyplin i jej związków z refleksją gender.
Cz y taj dalej →

Wyst awa w BUŁ: "Teat r Wielki zawsze na czasie"
Biblioteka UŁ zaprasza na wystawę - Teatr Wielki zawsze na czasie. Pokazano zdjęcia z oper i baletów Teatru Wielkiego
w Łodzi, m.in. fotosy z "Toski", "Traviaty", "My Fair Lady", "Ziemi obiecanej", "Kopciuszka", a także zdjęcia gwiazd ostatniej
edycji Łódzkich Spotkań Baletowych oraz prezentację pod hasłem "metamorfozy", ukazującą Teatr Wielki "przed" i "po"
modernizacji. Ekspozycję można oglądać do 10 czerwca 2013 r. w godz. 8.00 - 20.00.
Cz y taj dalej →

Bałkany/Impresje

Ext ernal vot ing

Wolność czy
zbrodnia?

Album fotografii bałkańskich

w wybranych państwach
europejskich

Rewolucja 1905-1907 roku w
Łodzi na łamach gazety
"Rozwój"

Cena: 157.50 zł

Cena: 33,60 zł

Cena: 37,80 zł

Zobacz pozostałe newslettery:
123›»

kronika filmowa

mikroblog na twiterze

profil na facebooku
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