
      
 

Uchwała nr 40/2017 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  

w latach 2018/2019 – 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych  

przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 

Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), oraz § 34 ust. 5 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi w latach 2018/2019 – 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych 

przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zwany dalej „Uniwersytetem”. 

 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) laureacie lub finaliście olimpiady stopnia centralnego – należy przez to rozumieć osobę 

posiadającą tytuł laureata lub finalisty, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 

główny komitet organizacyjny olimpiady przedmiotowej lub tematycznej stopnia 

centralnego;  

2) laureacie konkursu międzynarodowego – należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

tytuł laureata, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez organizatora konkursu 

międzynarodowego;  

3) laureacie konkursu ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Uniwersytet – należy 

przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł laureata, potwierdzony zaświadczeniem 

wydanym przez organizatora konkursu ogólnopolskiego. 

 

§ 3 

1. Laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego: 

1) przyjmowani są na studia w Uniwersytecie na podstawie zaświadczenia o wynikach 

osiągniętych w olimpiadzie; 

2) otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

kwalifikacyjnym.  

2. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego:  

 1) przyjmowani są na studia w Uniwersytecie na podstawie zaświadczenia o wynikach 

osiągniętych w olimpiadzie; 



 2) otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, przewidzianą dla przedmiotu zgodnego z profilem olimpiady. 

3. Laureaci olimpiad tematycznych stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych 

i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet, otrzymują maksymalną 

liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym, przewidzianą 

dla przedmiotów zgodnych z profilem olimpiady lub konkursu – na podstawie decyzji 

wydziałowej komisji rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku laureatów konkursów ogólnopolskich organizowanych przez inne uczelnie 

niż Uniwersytet wydziałowa komisja rekrutacyjna przed podjęciem decyzji, o której 

mowa w ust. 3, określa w drodze uchwały, czy ich osiągnięcia w tych konkursach  

są wystarczające, by mogły być wzięte pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 

§ 4 

1. Liczba osób, o których mowa w § 3, przyjętych na studia w Uniwersytecie z pominięciem 

postępowania kwalifikacyjnego, nie może przekraczać 20% limitu miejsc określonego  

dla danego kierunku studiów. 

2. W przypadku gdy liczba osób, o których mowa w § 3, ubiegających się o przyjęcie  

na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przekracza 

limit określony w ust. 1, wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala kolejność ich przyjęć  

na studia w ramach ww. limitu, biorąc pod uwagę profil olimpiady lub konkursu oraz 

wyniki osiągnięte przez te osoby.  

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, nieprzyjęte na studia w Uniwersytecie z pominięciem 

postępowania kwalifikacyjnego z powodu przekroczenia limitu określonego w ust. 1, 

biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych, określonych  

w odrębnej uchwale Senatu. 

 

§ 5 

Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci i finaliści uprawnieni 

są do ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie na zasadach określonych w § 3, 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.   

 

§ 6 

Podstawą uzyskania przez kandydata na studia w Uniwersytecie uprawnień, o których mowa 

w § 3, jest przedłożenie oryginału zaświadczenia wydanego przez główny komitet 

organizacyjny olimpiady stopnia centralnego lub organizatora konkursu międzynarodowego 

lub ogólnopolskiego, poświadczającego status kandydata jako laureata lub finalisty  

oraz określającego uzyskaną przez niego lokatę. 

 

§ 7 

1. Uprawnienia, o których mowa w § 3, przysługują kandydatom ubiegającym się  

o przyjęcie na studia w Uniwersytecie wyłącznie w roku, w którym uzyskali oni 

świadectwo dojrzałości, lub w roku następnym.   

2. Zasady przyjmowania na studia w Uniwersytecie laureatów olimpiad przedmiotowych 

stopnia centralnego stosuje się odpowiednio do uczestników programu mentorskiego 

„KUMPEL”, organizowanego przez Uniwersytet.    



 

§ 8 

1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1-3, zwolnione są z opłaty za postępowanie związane  

z przyjęciem na studia w Uniwersytecie.   

2. Dla przyjętych na studia w Uniwersytecie laureatów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez 

Uniwersytet,  Uniwersytet może ufundować:     

1) bezpłatną naukę języka obcego;  

2) stypendium Rektora dla najlepszych studentów – na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach; 

3) bezpłatne zakwaterowanie w domu studenta; 

4) zestaw podręczników. 

 

§ 9 

1. Zasady określone w niniejszej uchwale obowiązują od dnia rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 do dnia zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                          

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

   

 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 40/2017 

z dnia 23 lutego 2017 r.  

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci 

i finaliści uprawnieni są do ubiegania się o przyjęcie na studia 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poza postępowaniem kwalifikacyjnym  

 

1. Wydział Lekarski 

Lp. Kierunek Profil olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. lekarski biologiczna, chemiczna, fizyczna, 

matematyczna 

biologia, chemia, fizyka, 

matematyka 

 

2. Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego 

Lp. Kierunek Profil olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. lekarsko-dentystyczny biologiczna, chemiczna, fizyczna, 

matematyczna 

biologia, chemia, fizyka, 

matematyka 

2. techniki dentystyczne biologiczna biologia 

 

3. Wydział Wojskowo-Lekarski  

Lp. Kierunek Profil olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. lekarski biologiczna, chemiczna, fizyczna, 

matematyczna 

biologia, chemia, fizyka, 

matematyka 

2. fizjoterapia biologiczna, fizyczna, matematyczna biologia, fizyka, matematyka 

 

4. Wydział Farmaceutyczny 

Lp. Kierunek Profil olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. farmacja biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

2. analityka medyczna biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

3. kosmetologia biologiczna, chemiczna, 

matematyczna 

biologia, chemia, matematyka 

 

 



5. Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 

Lp. Kierunek Profil olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. biotechnologia biologiczna, chemiczna, 

matematyczna, fizyczna 

biologia, chemia, matematyka, 

fizyka 

 

6. Wydział Nauk o Zdrowiu 

Lp. Kierunek Profil olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. zdrowie publiczne biologiczna, chemiczna, wiedzy  

o Polsce i świecie współczesnym 

biologia, chemia, wiedza  

o społeczeństwie 

2. ratownictwo medyczne biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

3. dietetyka  biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

4. koordynowana opieka 

senioralna 

matematyczna, wiedzy o Polsce  

i świecie współczesnym, języka 

polskiego,  języka obcego 

matematyka, język polski,  

język obcy 

 

7. Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Lp. Kierunek Profil olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. pielęgniarstwo biologiczna, chemiczna, fizyczna biologia, chemia, fizyka 

2. położnictwo biologiczna, chemiczna, fizyczna biologia, chemia, fizyka 

 

 

 


