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Mapy ilustrują rozmieszczenie i strukturę placówek szkolnictwa wyższego, nauki i kultury 

na terenie miasta Łodzi, wyróżniającego się ośrodka akademickiego, naukowo-badawczego        
i kulturalnego w Polsce. 

 
Na mapie „Szkolnictwo wyższe i nauka” przedstawiono rozmieszczenie: 
a) placówek szkolnictwa wyższego obejmujących: 
– sieć wyższych szkół zatrudniających ponad 5000 pełnozatrudnionych nauczycieli akade-

mickich (w tym około 20% samodzielnych pracowników naukowych) i kształcących ponad      
88 tys. studentów (w tym ponad 40 tys. na studiach dziennych, ponad 13 tys. na studiach wie-
czorowych i prawie 35 tys. w trybie zaocznym) – w tym 11 uczelni państwowych 
(kształcących ponad 60 tys. studentów – na studiach dziennych ponad 34 tys., zaś w trybie 
studiów wieczorowych i zaocznych odpowiednio ponad 8 i 17 tys.) oraz 11 uczelni niepu-
blicznych (kształcących ponad 27 tys. studentów – na studiach dziennych ponad 6 tys., zaś w 
trybie studiów wieczorowych i zaocznych odpowiednio 4 i 17 tys.); 

– sieć 186 obiektów zajmowanych przez uczelnie państwowe i niepubliczne; 
– sieć 34 domów akademickich (udostępniających prawie 9,5 tysiąca miejsc, w tym ponad 

9,3 w akademikach uczelni państwowych) oraz ponad 2 tys. miejsc w stołówkach akademic-
kich (w tym ponad 1,9 tys. dla studentów uczelni państwowych); 

– konsorcjum 9 bibliotek akademickich oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, połączonych wspólną siecią komputerową; 

– sieć 20 innych obiektów obejmujących placówki międzyuczelniane, placówki akademic-
kiej służby zdrowia (szpital akademicki, przychodnie i poradnie akademickie), akademickie 
kluby sportowe, akademicki ośrodek kultury, studium języka polskiego dla cudzoziemców; 

b) sieci placówek naukowo-badawczych obejmujących: 
– 5 placówek Polskiej Akademii Nauk, 
– 16 ośrodków naukowo-badawczych (w tym 13 centralnych), 
– 21 instytutów naukowo-badawczych, 
– 7 innych placówek naukowych. 
 
Mapa „Kultura” ilustruje rozmieszczenie sieci: 
– filharmonii i 16 teatrów, 
– 15 kin (z ponad 6 tys. miejsc na 29 salach), 
– 58 ośrodków kultury, 
– 84 galerii, 
– 84 bibliotek publicznych (oferujących czytelnikom ponad 2,2 mln woluminów), 
– 43 kawiarenek internetowych. 
 
Mapy zostały opracowane na podstawie danych źródłowych Wojewódzkiego Urzędu Sta-

tystycznego oraz badań własnych. Wykorzystano również materiały kartograficzne opraco-
wane przez Uniwersytet Łódzki „Obiekty uniwersyteckie na planie miasta” oraz Politechnikę 
Łódzką „Mapa Politechniki Łódzkiej”. 


