
JĘZYK FRANCUSKI PRZEPUSTKĄ DO KARIERY

Od wielu lat Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej nieustannie 
rozwija swą współpracę z Francją – nie tylko z francuskimi uczelniami, ale również z 
Ambasadą Francji w Polsce oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, wspierającymi 
rozwój francuskiej kultury w naszym kraju. 

Wielu młodych ludzi, stojących przed wyborem ścieżki kariery, nie zdaje sobie sprawy, jak 
wielkie możliwości stwarza znajomość języka francuskiego we współczesnym świecie. Dziś, 
kiedy angielski coraz rzadziej traktowany jest jako język obcy, znajomość francuskiego może 
roztoczyć przed młodzieżą szerokie perspektywy, zarówno w życiu zawodowym, jak i 
osobistym.

FRANCUSKA AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA (FAMI)

Na początku października 2017 roku, IFE przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce 
oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
otworzyło prestiżowy,  wieloletni projekt dla młodzieży z Łodzi i regionu łódzkiego pod nazwą 
Francuska Akademia Młodego Inżyniera (FAMI).
Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja kultury francuskiej, a także pokazanie młodym 
ludziom, jak wielkie szanse daje znajomość języka francuskiego w późniejszym życiu 
zawodowym.

Do pierwszych edycji projektu, obejmujących roczny cykl zajęć, zaproszone zostały szkoły z 
województwa łódzkiego, które od lat propagują język francuski oraz kulturę Francji wśród 
swoich uczniów. Adepci Akademii nie tylko uczyli się języka francuskiego pod okiem 
doświadczonego native speakera, ale również odbyli szereg warsztatów z przedstawicielami 
francuskich firm i stworzyli unikalne, grupowe projekty, dotyczące problemów społecznych z 
obszaru miasta, regionu lub całego kraju. Problemy te zostały zdiagnozowane, a następnie 
rozwiązane przy pomocy innowacyjnej metody Design Thinking, stosowanej w procesie 
kształcenia studentów Politechniki Łódzkiej. Wszystko to pod okiem doświadczonych 
nauczycieli akademickich.

Nowatorska koncepcja Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera spotkała się z niezwykle 
pozytywnym odbiorem, nie tylko wśród samych uczestników, ale również ich rodziców 
i pedagogów. Dlatego też zapadła decyzja o kontynuowaniu pomysłu podczas kolejnych 
edycji FAMI.

STUDIUJ PO FRANCUSKU NA DWUJĘZYCZNYM PROGRAMIE W IFE PŁ

Udział we Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera to dla jej młodych absolwentów 
doskonały punkt wyjścia do podjęcia studiów wyższych w Politechnice Łódzkiej na 
kierunku Gestion et Technologie.
GESTION ET TECHNOLGIE to unikatowe w skali całego kraju, dwujęzyczne studia 
inżynierskie na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” prowadzone w Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego PŁ w językach francuskim i angielskim. Ich 
interdyscyplinarność umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, 



marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością 
podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z 
wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.
Studia te zapewnią Ci również możliwość:

 rozwoju kompetencji językowych
 jednoczesnego studiowania na polskiej i prestiżowej francuskiej uczelni
 zdobycia podwójnego, polsko-francuskiego dyplomu inżyniera i magistra
 kreowania swojej przyszłej kariery w międzynarodowych, zwłaszcza francuskich 

firmach.

Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje co 
najmniej jeden semestr w uczelni zagranicznej. 
Dodatkowo, dzięki programowi Podwójnego Dyplomu każdy student kierunku ma możliwość 
uzyskania w trakcie toku studiów 2 dyplomów:

 dyplomu Politechniki Łódzkiej oraz
 dyplomu francuskiej uczelni partnerskiej.     

Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ posiada umowy o podwójnym dyplomie z tak 
prestiżowymi, francuskimi uczelniami, jak:

 Arts et Metiers
 Ecole Catholique d'Arts et Métiers (ECAM)
 Inseec Business School
 EXCELIA Group

Uczysz się języka francuskiego i stoisz właśnie przed wyborem najlepszych dla siebie 
studiów? Chcesz związać swoją przyszłość z Francją?
Jesteś rodzicem i chciałbyś by Twoje dziecko wzięło udział w następnych edycjach 
Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera?
A może jesteś nauczycielem języka francuskiego?
Odwiedź nasze strony internetowe www.ife.p.lodz.pl oraz www.fami.p.lodz.pl i dowiedz się, 
co możemy Ci zaoferować!


