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TERMINARZ REKRUTACJI 2022/2023 

 

 

 

1. STUDIA STACJONARNE 

Studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia: wszystkie kierunki na wszystkich wydziałach UŁ 

z wyłączeniem kierunku Logopedia z audiologią (Wydział Filologiczny) 

Etapy rekrutacji dla kandydatów Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej od 5 maja do 7 lipca 2022 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 

wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 

do 11 lipca 2022 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 14 lipca 2022 

Składanie dokumentów od 15 do 19 lipca 2022 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego – 19 lipca 2022) 
do 22 lipca 2022 

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu do 26 lipca 2022 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 28 lipca 2022 

 

2. STUDIA STACJONARNE 

Studia pierwszego stopnia: Wydział Filologiczny, kierunek: Logopedia z audiologią 

Etapy rekrutacji dla kandydatów Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej od 5 maja do 7 lipca 2022 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 

wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 

do 11 lipca 2022 

Egzamin od 12 do 14 lipca 2022 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15 lipca 2022 

Składanie dokumentów od 16 do 19 lipca 2022 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego – 19 lipca 2022) 
do 22 lipca 2022 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 28 lipca 2022 

 

3. STUDIA STACJONARNE 

Studia drugiego stopnia – wszystkie kierunki wydziałów:  

Biologii i Ochrony Środowiska,  

Ekonomiczno-Socjologicznego,  

Filologicznego,  

Filozoficzno-Historycznego,  

Matematyki i Informatyki,  

Nauk Geograficznych, 

Prawa i Administracji,  

Zarządzania 
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Etapy rekrutacji Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej od 5 maja do 11 lipca 2022 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 

wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 

do 14 lipca 2022 

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” 

dla określonych kierunków 
15 i 18 lipca 2022 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 20 lipca 2022 

Składanie dokumentów od 21 do 25 lipca 2022 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego –25 lipca 2022) 
do 28 lipca 2022 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 1 sierpnia 2022 

 

4. STUDIA STACJONARNE 

Studia drugiego stopnia – wszystkie kierunki wydziałów:  

Chemii, z wyłączeniem kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia, 

Fizyki i Informatyki Stosowanej,  

Nauk o Wychowaniu, 

Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Etapy rekrutacji Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej od 5 maja do 9 września 2022 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 

wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 

do 12 września 2022 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 16 września 2022 

Składanie dokumentów od 19 do 20 września 2022 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego –20 września 2022) 
do 22 września 2022 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 23 września 2022 

 

 

5. STUDIA STACJONARNE 

Studia drugiego stopnia: Wydział Chemii, kierunek: Chemia materiałów i nanotechnologia (od semestru 

letniego) 

Etapy rekrutacji Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty  rekrutacyjnej od 23 stycznia do 7 lutego 2023 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie 

wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie 

wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 
do 9 lutego 2023 

Udostępnienie list osób zakwalifikowanych do 10 lutego 2023 

Przyjmowanie dokumentów od 13 do 15 lutego 2023 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego – 15 lutego 2023) 
do 16 lutego 2023 

Publikacja list osób przyjętych do 17 lutego 2023 



Terminarz rekrutacji 2022/2023 

 

 

 

6. STUDIA NIESTACJONARNE 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie – wszystkie kierunki z wyłączeniem kierunków 

Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania 

Etapy rekrutacji Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej od 2 sierpnia do 14 września 2022 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 

wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 

do 16 września 2022 

Składanie dokumentów od 9 do 16 września 2022 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego – 16 września 2022) 
do 20 września 2022 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 24 września 2022 

 

7. STUDIA NIESTACJONARNE 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie – wszystkie kierunki Wydziału Prawa 

i Administracji UŁ 

Etapy rekrutacji Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej od 28 lipca do 31 sierpnia 2022 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 

wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 

do 2 września 2022 

Składanie dokumentów od 5 do 7 września 2022 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego – 7 września 2022) 
do 12 września 2022 

Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 13 września 2022 

 

8. STUDIA NIESTACJONARNE 

Studia pierwszego i drugiego stopnia – wszystkie kierunki Wydziału Zarządzania UŁ 

Etapy rekrutacji Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej od 1 sierpnia do 9 września 2022 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 

wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) 

do 13 września 2022 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15 września 2022 

Składanie dokumentów od 16 do 21 września 2022 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego – 21 września 2022) 
do 23 września 2022 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 27 września 2022 

 

*UWAGA: Po dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2–3 dniach 

roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (jest to spowodowane 

obiegiem dokumentów). 


