
  
 

Uchwała nr 81 
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na 8. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 
w dniu 15 marca 2021 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 750 Senatu UŁ z dnia 1 czerwca 2020 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 

2021/2022 

 

 

Na podstawie art. 70 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.), art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego Senat 

UŁ postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 750 Senatu UŁ z dnia 1 czerwca 2020 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 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1: 

1) na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Filologicznym na kierunku 

„Filologia germańska” w tabeli w kategorii 1 usuwa się nawias i skreśla 

sformułowanie od przecinka: „, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki”; kategoria 1 

otrzymuje brzmienie: „język niemiecki albo inny język obcy”. Pozostałe pozostają 

bez zmian; 

2) na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Filologicznym dodaje się 

postanowienie o naborze na kierunek „Studia polskie z językiem angielskim” 

w brzmieniu: 

„STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM  
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) –  stacjonarne  
Profil ogólnoakademicki  
Orientacyjny limit miejsc: 25  
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.  



Kategoria przedmiotu Przedmioty 

1 
maksymalnie jeden 

(wymagany) 
język angielski 

2 
maksymalnie jeden 

(wymagany) 

drugi nowożytny język obcy (w przypadku matur 
zagranicznych także język polski zdawany jako obcy) 

3 
maksymalnie dwa 

(niewymagane) 

nowożytny język obcy (inny niż język angielski oraz język 
wskazany jako drugi nowożytny język obcy), historia, 

geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia 
sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka 

 

3) na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 

skreśla się informację o rekrutacji na kierunek „Rewitalizacja miast”. 

2. W załączniku nr 2 w punktach 1–4 ulega zmianie termin rozpoczęcia elektronicznej 

rejestracji oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej z 5 maja 2021 r. na 24 maja 2021 r. 

Pozostałe terminy pozostają bez zmian. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

       Za zgodność                                                                                  Przewodnicząca Senatu UŁ 
Sekretarz Senatu UŁ                                                                      Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
  Katarzyna Rubciak                                                                        Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 

 

 


