
                               
 

Zarządzenie nr 37/2018 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wprowadzenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia 

wyższe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r. (uchwała nr 409/2011 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, ze zm.), w związku z § 7 ust. 2 uchwały nr 50/2017 z dnia 23 marca 

2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019, ze zm., zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

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

 

 

                                                              
 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do zarządzenia nr 37/2018 

 z dnia 7 czerwca 2018 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

na studia wyższe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

na rok akademicki 2018/2019 

 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

Data Kierunek studiów Działanie 

25 kwietnia wszystkie kierunki studiów uruchomienie rejestracji on-line 

27 czerwca  wszystkie kierunki studiów zakończenie przyjmowania 

dokumentów składanych przez 

cudzoziemców do weryfikacji oraz 

zamknięcie elektronicznego 

poświadczania znajomości języka 

polskiego 

2 lipca techniki dentystyczne – studia stacjonarne 

pierwszego stopnia 

zamknięcie rejestracji on-line, 

wniesienie opłat za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia  

3 lipca  wyniki polskich egzaminów 

maturalnych 

od 3 lipca wszystkie kierunki studiów przyjmowanie dokumentów 

składanych przez laureatów olimpiad 

stopnia centralnego 

5 lipca techniki dentystyczne – studia stacjonarne 

pierwszego stopnia 

egzamin manualny 

5-6 lipca lekarski – stacjonarne jednolite studia 

magisterskie w ramach limitu miejsc Ministra 

Obrony Narodowej 

pierwszy etap rekrutacji – egzaminy 

sprawnościowe w Akademii Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu 

7 lipca techniki dentystyczne – studia stacjonarne 

pierwszego stopnia 

zamknięcie uzupełniania wyników 

matur 

7 lipca lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, 

analityka, fizjoterapia – stacjonarne jednolite 

studia magisterskie  

zamknięcie rejestracji on-line, 

wniesienie opłat za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia, 

zamknięcie uzupełniania wyników 

matur 



11 lipca lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, 

analityka, fizjoterapia – stacjonarne jednolite 

studia magisterskie  

techniki dentystyczne – studia stacjonarne 

pierwszego stopnia 

ogłoszenie pierwszego progu 

punktowego  

12-18 lipca lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, 

analityka, fizjoterapia – stacjonarne jednolite 

studia magisterskie  

techniki dentystyczne – studia stacjonarne 

pierwszego stopnia 

przyjmowanie dokumentów 

16 lipca biotechnologia, dietetyka, elektroradiologia, 

koordynowana opieka senioralna, kosmetologia, 

pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 

medyczne, zdrowie publiczne – studia 

pierwszego stopnia 

zamknięcie rejestracji on-line, 

wniesienie opłat za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia, 

zamknięcie uzupełniania wyników 

matur 

16 lipca lekarski – stacjonarne jednolite studia 

magisterskie w ramach limitu miejsc Ministra 

Obrony Narodowej 

zamknięcie rejestracji on-line, 

wniesienie opłat za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia, 

zamknięcie uzupełniania wyników 

matur 

16 lipca farmacja, lekarsko-dentystyczny, lekarski – 

niestacjonarne jednolite studia magisterskie 

zamknięcie rejestracji on-line, 

wniesienie opłat za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia, 

zamknięcie uzupełniania wyników 

matur 

20 lipca biotechnologia, dietetyka, elektroradiologia, 

koordynowana opieka senioralna, kosmetologia, 

pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 

medyczne, zdrowie publiczne – studia 

pierwszego stopnia  

ogłoszenie pierwszego progu 

punktowego 

20 lipca lekarski – stacjonarne jednolite studia 

magisterskie w ramach limitu miejsc Ministra 

Obrony Narodowej 

ogłoszenie pierwszego progu 

punktowego 

20 lipca farmacja, lekarsko-dentystyczny, lekarski – 

niestacjonarne jednolite studia magisterskie 

ogłoszenie pierwszego progu 

punktowego 

20 lipca lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, 

analityka, fizjoterapia – stacjonarne jednolite 

studia magisterskie  

techniki dentystyczne – studia stacjonarne 

pierwszego stopnia 

ewentualne ogłoszenie drugiego 

progu punktowego 

23-27 lipca wszystkie kierunki studiów  przyjmowanie dokumentów 



Ewentualne kolejne progi punktowe* 

31 lipca wszystkie kierunki studiów ewentualne ogłoszenie kolejnego 

progu punktowego 

1-7 sierpnia wszystkie kierunki studiów przyjmowanie dokumentów 

9 sierpnia wszystkie kierunki studiów ewentualne ogłoszenie kolejnego 

progu punktowego 

10-17 sierpnia wszystkie kierunki studiów przyjmowanie dokumentów 

22 sierpnia wszystkie kierunki studiów ewentualne ogłoszenie kolejnego 

progu punktowego 

23-29 sierpnia wszystkie kierunki studiów przyjmowanie dokumentów 

4 września wszystkie kierunki studiów ewentualne ogłoszenie kolejnego 

progu punktowego 

5-11 września wszystkie kierunki studiów przyjmowanie dokumentów 

13 września wszystkie kierunki studiów ewentualne ogłoszenie kolejnego 

progu punktowego 

14-20 września wszystkie kierunki studiów przyjmowanie dokumentów 

24 września wszystkie kierunki studiów ewentualne ogłoszenie kolejnego 

progu punktowego 

25-28 września wszystkie kierunki studiów przyjmowanie dokumentów 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Data Kierunek studiów/działanie 

wrzesień dokładne daty będą publikowane na stronie internetowej: http://rekrutacja.umed.lodz.pl/  

październik dokładne daty będą publikowane na stronie internetowej: http://rekrutacja.umed.lodz.pl/  

 

* Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się możliwość uruchomienia dodatkowych 

rejestracji on-line. 


