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Zarządzenie nr 28/2017 

z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia  

 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 

 

Na podstawie art. 98 ust. 2a 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 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za 

postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1608), § 47 ust. 4 pkt 27 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września  

2011 r., ze zm., zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się następujące opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018: 

1) 150 zł – dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki 

dentystyczne, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test sprawdzający 

uzdolnienia manualne; 

2) 85 zł – dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.  

2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów 

kandydat wnosi opłaty, o których mowa w ust. 1, odrębnie dla każdego kierunku lub 

formy studiów. 

3. Z opłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych stopnia centralnego. 

 

§ 2 

Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia wnosi się na wskazany przez 

Uczelnię rachunek bankowy, utworzony indywidualnie dla każdego kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie na studia. 

 

§ 3 

1. Zwrot wniesionej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia przysługuje, 

na pisemny wniosek kandydata złożony do Prorektora ds. Kształcenia,  

w następujących przypadkach: 

1) odstąpienia przez Uczelnię od uruchomienia kierunku lub formy studiów;  

2) dokonania przez kandydata nadpłaty kwot, o których mowa § 1 ust. 1;  

3) udokumentowania przez kandydata choroby uniemożliwiającej przystąpienie 

do postępowania kwalifikacyjnego lub podjęcie studiów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kandydat składa osobiście lub przesyła na adres: 

Dział Rekrutacji i Kształcenia, 90-647 Łódź, pl. Hallera 1B. Wniosek rozpatrywany 

jest po zakończeniu postępowania związanego z przyjęciem na dany kierunek lub 

formę studiów.  
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§ 4 

Kandydatowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za postępowanie związane  

z przyjęciem na studia w przypadku: 

1) rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek lub formę studiów;  

2) nieprzystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Uczelnię;  

3) nieprzystąpienia do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię;  

4) nieprzyjęcia na wybrany kierunek lub formę studiów; 

5) niespełnienia warunków rekrutacji określonych przez Uczelnię. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          

 

 

 

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

  

                                           

 

 

                                                          
 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 

 

 

 


