
 
PROJEKT 

 

Uchwała nr 409/2020 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w postępowaniu rekrutacyjnym na studia 

rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  
 

Na podstawie art. 79 ust. 5a  i 5b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  

(Dz. U. poz. 695, ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1 

1. Wprowadza się zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym na studia rozpoczynające  

się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym 

dalej „Uniwersytetem”, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2.  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą postępowania rekrutacyjnego określonego  

w następujących uchwałach Senatu Uniwersytetu: 

1) nr 290/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2020/2021; 

2) nr 291/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia 

prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych 

dla cudzoziemców na rok akademicki 2020/2021; 

3) nr 292/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2020/2021; 

4) nr 293/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia 

stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym  

w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów  

na żołnierzy zawodowych, określonych na rok akademicki 2020/2021; 

5) nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania  

na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2019/2020 – 2022/2023 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 

międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi. 

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzone w języku polskim oraz studia 

drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunku biotechnologia 

 

§ 2 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia, po uzyskaniu w postępowaniu 

rekrutacyjnym statusu „zakwalifikowany do przyjęcia”, zobowiązany jest do dostarczenia 

do Uniwersytetu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, wymaganych dokumentów, 

określonych w odpowiedniej uchwale Senatu Uniwersytetu – w formie skanu lub zdjęcia, 



za pośrednictwem konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, 

zwanego dalej „indywidualnym kontem rekrutacyjnym”. 

2. Po dostarczeniu dokumentów w formie, o której mowa w ust. 1, kandydat otrzymuje –  

za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego – informację o warunkowym 

wpisie na listę studentów. 

 

§ 3 

1. Kandydat warunkowo wpisany na listę studentów zobowiązany jest do potwierdzenia 

podjęcia studiów w Uniwersytecie nie później niż przed rozpoczęciem roku 

akademickiego 2020/2021, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru  

na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. 

2. Brak potwierdzenia, o którym mowa  w ust. 1, jest równoznaczny z rezygnacją kandydata 

z podjęcia studiów w Uniwersytecie.  

3. Potwierdzenie podjęcia studiów w Uniwersytecie ma na celu zweryfikowanie 

wypełnienia limitu przyjęć na studia na danym kierunku oraz ewentualne ustalenie 

kolejnych progów punktowych dla danego kierunku studiów w ramach prowadzonego 

postępowania rekrutacyjnego.  

 

§ 4 

1. Kandydat warunkowo wpisany na listę studentów zobowiązany jest do zgłoszenia się  

w wyznaczonym terminie do właściwego dziekanatu w celu okazania oryginałów 

dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz poświadczenia przez 

Uniwersytet zgodności kopii tych dokumentów z oryginałami. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, warunkowy wpis  

na listę studentów uznaje się za nieważny. 

3. Dział Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu odpowiada za przygotowanie wydruków 

dokumentów zamieszczonych przez kandydata na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, 

przygotowanie teczki z dokumentacją oraz przekazanie jej do właściwego dziekanatu.   

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzone w języku angielskim na kierunkach 

lekarskim, lekarsko-dentystycznym i pielęgniarstwie  

 

§ 5 

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do dostarczenia  

do Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu 

dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, określonych w uchwale  

nr 292/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu, w tym kopii aktualnego 

dokumentu tożsamości.   

2. Dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, może się odbyć przez:  

1) doręczenie osobiste; 

2) przesłanie drogą pocztową, w tym przesyłką kurierską – za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru;  

3) przesłanie drogą elektroniczną – na wskazany przez Uniwersytet adres poczty 

elektronicznej; 

4) przesłanie drogą pocztową lub elektroniczną przez jednostkę edukacyjną lub 

egzaminacyjną (np. e-transkrypty, dyplomy IB).  

3. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginałów dokumentów wymaganych  

w postępowaniu rekrutacyjnym dopuszcza się wydanie,  na podstawie pisemnego 

zobowiązania kandydata do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie, zaświadczenia  

o warunkowym wpisie na listę studentów lub warunkowej decyzji administracyjnej  

o przyjęciu na studia.   

4. Kandydat, po otrzymaniu zaświadczenia o warunkowym wpisie na listę studentów lub 

warunkowej decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązany jest do dostarczenia do Centrum 

ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim zaświadczenia lekarskiego, 



dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

innych dokumentów, określonych w uchwale nr 292/2019 z dnia 28 maja 2019 r. lub  

w odrębnej uchwale, nie później niż w terminie niż 30 dni od dnia przybycia  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

§ 6 

1. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat zobowiązany jest 

dostarczyć w oryginale – w celu wykonania przez Uniwersytet kopii tych dokumentów  

i poświadczenia ich zgodności z oryginałami, lub w formie kopii poświadczonych  

za zgodność z oryginałami przez uprawnione podmioty. 

2. Niedostarczenie dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym  

we wskazanym terminie skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej odpowiednio  

o odmowie przyjęcia na studia lub o wygaśnięciu warunkowej decyzji o przyjęciu  

 na studia. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odpowiedniej 

uchwały Senatu Uniwersytetu, wskazanej w § 1 ust. 2. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

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

 

 

 

 

Otrzymują:  

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 


