
          
Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone  

zarządzeniem nr 10 Rektora UŁ z dnia 13.10.2020 r.;  
zarządzeniem nr 14 Rektora UŁ z dnia 16.10.2020 r.; 

zarządzeniem nr 120 Rektora UŁ z dnia 22.03.2021 r. 
  

 

 

Zarządzenie nr 186  
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  

z dnia 30.09.2020 r.  
  

w sprawie: rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 

2020/2021  

  

  

 Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 

440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1  

 

1. Na rok akademicki 2020/2021 ustala się następujące terminy uiszczania dokonywanych 

w ratach opłat: za kształcenie na studiach niestacjonarnych, za studia prowadzone 

w języku obcym oraz za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich 

rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020: 

− 15 listopada, 

− 15 listopada, 

− 15 grudnia, 

− 10 marca, 

− 31 marca, 

− 15 kwietnia, 

− 15 maja. 

2. W roku akademickim 2020/2021 bonifikata w wysokości 5% przysługuje studentowi, który 

wniesie jednorazowo za cały rok opłatę w terminie do 15 listopada 2020 r. w przypadku 

studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym i do 10 marca 2021 r. w przypadku 

studiów rozpoczętych w semestrze letnim. 

2a. W roku akademickim 2020/2021 bonifikata w wysokości 5% przysługuje doktorantowi, 

który wniesie jednorazowo za cały rok opłatę w terminie do 15 listopada 2020 r. 



     
    

3. W roku akademickim 2020/2021 bonifikata w wysokości 2,5% przysługuje studentowi, 

który wniesie jednorazowo za cały semestr opłatę w terminie do 15 listopada 2020 r. ze 

semestr zimowy i do 10 marca 2021 za semestr letni. 

3a. W roku akademickim 2020/2021 bonifikata w wysokości 2,5% przysługuje doktorantowi, 

który wniesie jednorazowo za cały semestr opłatę w terminie do 15 listopada 2020 r. za 

semestr zimowy i do 10 marca 2021 za semestr letni. 

4. W roku akademickim 2020/2021 wniosek w sprawie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne 

należy składać do 31 października 2020 r. za semestr zimowy oraz do 15 marca 2021 r. za 

semestr letni.   

5. W roku akademickim 2020/2021 ulegają obniżeniu o 50% opłaty za powtarzanie zajęć na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych niezaliczonych przez studenta w semestrze 

letnim 2019/2020, w tym zajęć objętych zaliczeniem warunkowym. 

5a.  W roku akademickim 2020/2021 ulegają obniżeniu o 50% opłaty za powtarzanie zajęć na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, niezaliczonych przez 

doktoranta w semestrze letnim 2019/2020.   

6. W roku akademickim 2020/2021 opłatę za zajęcia nieobjęte programem studiów 

realizowanych w ramach zajęć ogólnouczelnianych w semestrze letnim należy uiścić  

do 15 kwietnia 2021 r. 

 

§ 2  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  
 
 

                                                                                                                     Rektor  
Uniwersytetu Łódzkiego  

 

 

  
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska  

  
 

 

 

 

 

 

 


