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Zarządzenie nr 106 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
        z dnia 9.05.2022 r. 

 
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz cudzoziemców przez 

Uniwersytet Łódzki 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 1 oraz art. 163 ust. 2 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 § 25 

ust. 2 pkt 2 Statutu UŁ, przyjętego uchwałą nr 440 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 

27 maja 2019 r. (ze zm.) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszonych przez 

cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim, zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Cudzoziemcy są zobowiązani do wnoszenia opłat za świadczone przez Uniwersytet Łódzki 

na ich rzecz usługi edukacyjne stanowiące rocznie równowartość: 

1) w przypadku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

we wszystkich systemach kształcenia (w tym również studiów prowadzonych w języku 

obcym) – zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 

2) w przypadku studiów podyplomowych – 3000 euro; 

3) w przypadku kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia (m.in. staży 

habilitacyjnych, badawczych i naukowych) – 4500 euro; 

4) w przypadku kursów języka polskiego oraz rocznych kursów przygotowawczych do 

podjęcia nauki w języku polskim – zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

2. Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów (indywidualnym planem studiów i programem 

kształcenia) oraz opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych 

zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów, 

naliczane są na zasadach i w wysokości określonej w zarządzeniu nr 87 Rektora UŁ z dnia 

11.04.2022 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszonych przez 

cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim.  
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§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 127 Rektora UŁ z dnia 29.05.2020 r. w sprawie wysokości opłat 

wnoszonych przez cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie 

Łódzkim (ze zm). 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2022 r.  

 

 
 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
 

    Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


