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Program Abasador #UniLodz to autorski projekt Uniwersytetu Łódzkiego, który zacieśnia 
więzi uczelni ze studentami i pomaga lepiej docierać do kandydatów z ważnymi dla nich 
informacjami.

Czy wiesz, że…

Aż 54% kandydatów przy wyborze uczelni ceni sobie najbardziej opinie i informacje 
pochodzące od osób zbliżonych do nich wiekiem? Takie dane uzyskaliśmy za sprawą 
przeprowadzonego w 2022 roku badania na blisko 200 licealistach „Wybór uczelni okiem 
generacji Z”. Dowiedzieliśmy się z niego również, że właśnie tej grupie „informatorów” 
kandydaci na studia ufają najbardziej.

Opinie rówieśników? Kluczowe!

Kierując się uzyskanymi wynikami, postanowiliśmy powołać do życia inicjatywę, dzięki której 
przemówimy do kandydatów głosem studentów i w ten sposób opowiemy im o nauce 
i Uniwersytecie Łódzkim – tak, by poczuli, że mają kontakt z kimś, kogo opinia jest dla nich 
miarodajna.

Program Ambasador 
#UniLodz
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Na czym polega program Ambasador #UniLodz?

Co roku przeprowadzamy dwuetapową rekrutację, po której nawiązujemy współpracę 
z kilkoma studentami reprezentującymi różne wydziały. Współpraca obejmuje cały rok 
akademicki, w czasie którego uczestnicy projektu angażują się w rozliczne działania, 
realizowane pod skrzydłami Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego.

Młodzi reprezentanci Uniwersytetu

Prace nad programem Ambasador #UniLodz zaczęliśmy już w 2021 roku, ale pierwsza 
edycja rozpoczęła się w marcu 2022. Wtedy to właśnie wybraliśmy spośród setki chętnych 
studentów finałową szóstkę. Ich zaangażowanie miało z założenia przełożyć się na 
„odmłodzenie” komunikacji, jaką Uniwersytet Łódzki prowadzi z kandydatami za sprawą 
mediów społecznościowych i wydarzeń stacjonarnych, takich jak targi edukacyjne. W roku 
2023 – podczas drugiej edycji projektu – kontynuujemy te działania przy udziale nowych 
Ambasadorów. 

A wszystko to oczywiście po to, by uzyskać jeszcze lepszy kontakt z kandydatami.

Co na co dzień robi Ambasador?

Wybrani przez nas uczestnicy programu biorą udział w sesjach zdjęciowych i spotkaniach, 
uczestniczą w konsultacjach, dzięki którym nanosimy zmiany w prowadzonej przez nas 
komunikacji, zgłaszają pomysły na inicjatywy i informują nas o sprawach, jakim powinniśmy 
się przyjrzeć. Co więcej, pojawiają się na organizowanych przez Uniwersytet wydarzeniach 
(w tym charytatywnych) i tworzą materiały, które uczelnia wykorzystuje w swoich działaniach 
online.

Nagrywane przez Ambasadorów filmy cieszą się dużą popularnością w mediach 
społecznościowych. Składają się na nie m.in. trendy na TikToku, porady rekrutacyjne oraz 
serie tematyczne, mające ukazać kandydatom różne dziedziny nauki i pomóc im w wyborze 
kierunku studiów.

www.uni.lodz.pl/ambasadorunilodz

https://www.uni.lodz.pl/ambasadorunilodz
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Przykłady (link otworzy się po kliknięciu w zdjęcie)

Serie tematyczne: 

Rekrutacja: 

Filmy pokazujące kandydatom Uniwersytet:

https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7120158160370928901
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7114619441253485829
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7092034012805401861
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7102004495424425221
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7192125248731434246
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7096475036491566342
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7127914962189552902
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7143600494869712134
https://www.tiktok.com/@unilodz/video/7191035720377699590
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Działania wizerunkowe:

Ambasador #UniLodz a wartości Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie realizowane przez nas inicjatywy to wynik wyznawanych przez naszą 
społeczności wartości. W jaki sposób wartości te przejawiają się w programie Ambasador 
#UniLodz?

•	 Odwaga – nasi Ambasadorzy bez wahania dzielą się swoją wiedzą i pasją 
w środowisku internetowym, które nie zawsze jest przyjazne dla twórców. Kreując 
materiały, wykazują się śmiałością i pozytywnym nastawieniem, nie boją się również 
podejmować zadań, z jakimi nigdy wcześniej nie mieli do czynienia (praca z kamerą, 
obecność na targach edukacyjnych).

•	 Ciekawość – uczestnicy programu to osoby z pasją, ciekawe wiedzy i nowych 
doświadczeń. Przystępując do projektu, często przyznają podczas rekrutacji, że 
motywuje ich możliwość rozwoju, pozyskiwanie nieznanych dotąd kompetencji 
i otwartość na nowe.

•	 Zaangażowanie – Ambasadorzy #UniLodz to osoby, które cechuje ogromne 
zaangażowanie i chęć wspierania innych w szerokiej gamie działań. 

•	 Współpraca – niejednokrotnie zadania, w których uczestnicy projektu biorą udział, 
wymagają ścisłej współpracy. Jej prowadzenie pozwala Ambasadorom uczyć się, jak to 
jest działać zespołowo i osiągać dzięki temu lepsze, wspólnie wypracowane efekty.

•	 Szacunek – każdy z naszych Ambasadorów to odrębna jednostka o kompletnie 
odmiennej osobowości, stylu bycia i poglądach. Udział w projekcie daje im szansę na 
respektowanie swoich różnic i wspólne działanie pomimo ich występowania.

https://www.youtube.com/watch?v=lK0Nh78HjcA
https://www.instagram.com/reel/CmbsPh8tdeL/
https://www.instagram.com/reel/ChuIcy_Dsn9/
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Plany na przyszłość

W jaki sposób zamierzamy rozwijać program Ambasador #UniLodz i co zamierzamy dzięki 
temu osiągnąć? 

Przede wszystkim chcemy, by nasze kanały „mówiły językiem” zrozumiałym dla generacji 
Z oraz by były dostosowane do wymagań osób reprezentujących tę grupę. Staramy się 
stworzyć dla nich przestrzeń, w której znajdą zrozumienie, otrzymają informacje naprawdę 
dla nich istotne oraz poczują się bezpiecznie. Wiedząc z badań, że jest to możliwe dzięki 
naszym studentom, zamierzamy ten model działania kontynuować i rozwijać – co, przy okazji 
da obecnym i przyszłym uczestnikom programu szansę na zyskanie cennych doświadczeń. 

Głęboko wierzymy, że każda kolejna edycja pomoże nam dopracowywać projekt zarówno pod 
kątem procedur, jak i organizacji współpracy oraz że umożliwi nam lepszy kontakt z młodymi 
i lepsze zrozumienie ich potrzeb. 

Przykładowe materiały
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