
  
 

Uchwała nr 322 
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na 19. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 
w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 205 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjęć 

na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na 
poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 
2022/2023 

 
 
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu 
Łódzkiego Senat UŁ postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale nr 205 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy 
rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz 
terminarza rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1: 

1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie 

określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz 

cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyłączeniem osób, o których mowa  

w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 

583 ze zm.).”; 

2) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Osobom z niepełnosprawnościami UŁ zapewnia 

pomoc w procesie rekrutacji, w szczególności w czasie egzaminów wstępnych 

i rozmów kwalifikacyjnych, poprzez m. in. zapewnienie tłumacza języka migowego 

lub towarzyszenie asystenta. Forma pomocy ustalana jest z podkomisją 

rekrutacyjną za pośrednictwem Akademickiego Centrum Wsparcia po osobistym 

zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu 

lub rozmowy kwalifikacyjnej.”; 

3) w § 5 ust. 5 dodaje się zdanie: „Przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka 

wiodącego dla kierunków neofilologicznych.”; 



4) na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania dodaje się 

postanowienie o naborze na kierunek DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL 

MEDIA FOR MANAGEMENT” w brzmieniu: 

„DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA FOR MANAGEMENT (studia w języku 
angielskim)* 
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne. 
Profil praktyczny. 
Orientacyjny limit miejsc: 30. 

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób. 

* Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie 

zaawansowanym. 

Zasady przyjęć: 

Kategoria przedmiotu Przedmioty 

1 
maksymalnie jeden 

(wymagany) 
język angielski 

2 
maksymalnie jeden 

(wymagany) 

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS,  
język obcy nowożytny (poza angielskim) 

3 
maksymalnie dwa 

(niewymagane) 

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, 
matematyka, WOS” 

 
5) na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Filologicznym błędnie wskazany 

profil ogólnoakademicki kierunku Translatoryka zastępuje się profilem 

praktycznym; 

6) na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania dodaje się 

postanowienie o naborze na kierunek BUSINESS AND DIGITAL ANALYTICS 

w brzmieniu: 

„BUSINESS AND DIGITAL ANALYTICS (studia w języku angielskim)* 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne. 

Profil ogólnoakademicki. 

Orientacyjny limit miejsc: 30. 

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób. 

* Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie 

zaawansowanym 

Zasady przyjęć: 

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich 

(równorzędnych) wszystkich kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie 

pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej 

w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie 

przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs 

dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.”; 



7) na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania dodaje się 

postanowienie o naborze na kierunek ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

w brzmieniu: 

„ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (studia w języku angielskim)* 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne. 

Profil ogólnoakademicki. 

Orientacyjny limit miejsc: 30. 

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób. 

* Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie 

zaawansowanym. 

Zasady przyjęć: 

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich 

(równorzędnych) wszystkich kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie 

pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej 

w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie 

przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs 

dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.”; 

8) na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Nauk Geograficznych przy 

kierunku Turystyka zrównoważona skreśla się wyrażenie: „Pod warunkiem 

utworzenia”; 

9) na studiach niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 

dodaje się postanowienie o naborze na kierunek E-HISTORIA w brzmieniu: 

„E-HISTORIA 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne) – niestacjonarne. 

Profil ogólnoakademicki. 

Orientacyjny limit miejsc: 40. 

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób. 

Dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku z dziedzin nauk 
humanistycznych, społecznych, teologicznych bądź studiów magisterskich na 
kierunku innym niż kierunek historia. Na podstawie złożenia wymaganych 
dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs 
dyplomów i średnia ocen ze studiów.”. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodnicząca Senatu UŁ 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 

 
 

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


