
 
                                                       

Uchwała nr 43/2017 

z dnia 23 lutego 2017 r.  

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 524/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów 

prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku 

akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz 

określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

 

Na podstawie art. 169 w związku z art. 8 ust. 3, 4 i 9, art. 43 ustawy z dnia 27 lipca  

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1501), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596) oraz § 34 ust. 3 pkt 2 

i 3, § 103 i 104 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 524/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku 

polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018  

na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 5 wyrażenie „Profil: praktyczny” zastępuje się wyrażeniem „Profil: 

ogólnoakademicki”; 

2) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) w załączniku nr 8 wyrażenie „Profil: praktyczny” zastępuje się wyrażeniem „Profil: 

ogólnoakademicki”; 

4) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) przywoływany w uchwale „§ 2 ust. 1” powinien mieć brzmienie „§ 2 ”. 

 

§ 2 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

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

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 



 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2017 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 
Załącznik nr 6 do uchwały nr 524/2016 

z dnia 24 maja 2016 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA  

Obszar: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Profil: jednolite studia magisterskie – ogólnoakademicki  

 studia II stopnia – ogólnoakademicki 

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia: 

 

1) stacjonarne jednolite studia magisterskie zobowiązany jest: 

a) posiadać wynik z przedmiotów: biologia na poziomie co najmniej podstawowym 

oraz jeden z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie przynajmniej 

podstawowym: fizyki lub matematyki, na jednym z dokumentów, o których mowa  

w § 2 pkt 2-4 w przedmiotowej uchwale; 

 

2) studia stacjonarne drugiego stopnia zobowiązany jest: 

a) posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, 

b) przystąpić do egzaminu testowego z fizjoterapii. 

 

2. Kandydata na studia na kierunek fizjoterapia obowiązuje umiejętność pływania. 

 

3. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć 

na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 43/2017 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Załącznik nr 10 do uchwały nr 524/2016 

z dnia 24 maja 2016 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

KIERUNEK: KOORDYNOWANA OPIEKA SENIORALNA 

Obszar: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk 

społecznych 

Profil: studia I stopnia – praktyczny 

  
 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek koordynowana opieka senioralna 

studia stacjonarne pierwszego stopnia zobowiązany jest: 

 

1) posiadać wynik z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy na poziomie 

co najmniej podstawowym oraz z jednego dowolnego, dodatkowego przedmiotu  

na poziomie co najmniej podstawowym, na jednym z dokumentów, o których mowa 

w § 2 pkt 2-4 przedmiotowej uchwały; 

2) posiadać co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

– ocenie na dyplomie przypisywane są punkty odpowiednio według skali: 

- 5,0 – bardzo dobry – 100 pkt, 

- 4,5 – ponad dobry – 90 pkt, 

- 4,0 – dobry – 80 pkt, 

- 3,5 – dość dobry – 70 pkt, 

- 3,0 – dostateczny – 60 pkt; 

3) dla kandydatów, o których mowa w pkt 1 i 2 tworzone są odrębne listy rankingowe; 

4) limity miejsc dla kandydatów z list rankingowych kształtują się na poziomie  

po 50% miejsc; 

5) w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc na podstawie danej listy rankingowej, 

zakwalifikowani zostają kandydaci z drugiej listy rankingowej, na poziomie 

ustalonego limitu miejsc.  

 

2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć  

na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony. 

 

 

  

 

 
 


