
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 67  
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  

z dnia 17.02.2022 r. 
 

w sprawie:  kolejności działań i obiegu dokumentów w zakresie przyjmowania cudzoziemców 

na studia w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm. – zwanej dalej „ustawą”), § 25 ust. 2 

pkt 2 Statutu UŁ, przyjętego uchwałą nr 440 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 maja 

2019 r. (ze zm.), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Kandydaci niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy lub kandydaci na studia nieuprawnieni 

do stypendium Programu stypendialnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla 

Polonii im. W. Andersa, w szczególności kandydaci ubiegający się o przyjęcie na podstawie:  

1) decyzji Dyrektora NAWA lub innego uprawnionego organu;  

2) umów międzynarodowych lub umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi na 

zasadach określonych w tych umowach; 

3) indywidualnie ubiegający się o podjęcie kształcenia na warunkach odpłatności 

– odbywają nabór na studia za pośrednictwem systemu pod adresem: 

www.admission.uni.lodz.pl.  

2. Rekrutacja w systemie, o którym mowa w ust. 1, jest uruchamiana od dnia 10 maja 2022 r. 

Kandydaci mogą wgrywać swoje dokumenty do systemu do dnia 15 lipca 2022 r., 

z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2 i 3 uchwały nr 205 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. 

 

§ 2 

 

1. Proces obiegu dokumentów w zakresie przyjmowania cudzoziemców na studia jest 

administrowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ). 

2. BWZ przesyła do właściwego wydziału UŁ dokumenty kandydata, które są następnie 

rozpatrywane zgodnie z zasadami kwalifikacji na dany kierunek studiów. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy wymagają tego uzyskane przez poszczególne kierunki 

studiów akredytacje międzynarodowe, wydziały UŁ mogą zwrócić się do kandydatów 

http://www.admission.uni.lodz.pl/
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z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i/lub o uczestnictwo w dodatkowej 

rozmowie zorganizowanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i służącej 

omówieniu wniosku kandydata oraz przekazaniu informacji zwrotnej.  

3. Kandydaci są kwalifikowani na zasadach określonych w § 2 ust. 4, a w przypadku 

matur/dyplomów zagranicznych stosuje się odpowiednio § 7 załącznika nr 1 do uchwały 

nr 205 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. 

4. Kandydaci składają dokumenty nie później niż do dnia 30 września 2022 r. 

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu. 

Złożenie kompletu dokumentów warunkuje wydanie decyzji, o której mowa w art. 323 

ust. 1 pkt 6 ustawy. 

5. Kandydat jest zobowiązany do złożenia w oryginale następujących dokumentów: 

1) wypełnionej i podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem; 

2) dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na wybranym poziomie kształcenia 

wraz z wykazem ocen/suplementem/transkryptem, jeśli stanowi odrębny dokument; 

jeżeli jest to dokument zagraniczny – musi być zalegalizowany lub opatrzony Apostille; 

3) tłumaczenia przysięgłego lub równoważnego na język polski dokumentu 

uprawniającego do podjęcia studiów, jeżeli został wydany w języku innym niż polski, nie 

później niż do końca pierwszego semestru studiów. Na etapie rekrutacji dopuszczalne 

jest tłumaczenie inne niż przysięgłe;  

4) zaświadczenia, że dokument uprawniający kandydata do podjęcia studiów na 

wybranym poziomie kształcenia uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię 

wyższą każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dany 

dokument. Na podstawie umów o uznawalności wykształcenia, w przypadku krajów 

UE, EOG, OECD oraz Ukrainy, Białorusi i Chin zaświadczenie nie jest wymagane; 

5) listu motywacyjnego; 

6) dokumentu poświadczającego znajomość języka wykładowego danego kierunku 

studiów na poziomie B2, o ile zasady przyjęć na dany kierunek studiów nie stanowią 

inaczej. Wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka wykładowego określa 

załącznik do niniejszego zarządzenia; 

7) decyzji dyrektora NAWA lub innego uprawnionego organu, potwierdzającej przyznanie 

warunków stypendialnych (jeżeli dotyczy). 

 

§ 3 

 

1. Rektor UŁ wydaje decyzję, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy. Decyzję Rektora 

UŁ o przyjęciu, wraz z oryginałami dokumentów kandydata, BWZ przekazuje do właściwego 

wydziału UŁ, na który kandydat został przyjęty. 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia zobowiązany jest do uzyskania 

uznania niepolskiego świadectwa maturalnego przez Kuratora Oświaty w trakcie 

pierwszego semestru, chyba że na podstawie umowy międzynarodowej świadectwo 

kandydata uznaje się za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. 
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Na uzasadniony wniosek studenta, Dziekan może przedłużyć ww. termin. 

3. Kandydat ponosi odpowiedzialność za poprawność danych wprowadzonych przez siebie do 

systemu, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz za ich zgodność z posiadanymi dokumentami. 

Wszelkie negatywne skutki prawne i finansowe błędnie wprowadzonych danych obciążają 

kandydata. 

4. Jednostki obsługujące studentów na wydziałach UŁ zobowiązane są do immatrykulacji, 

weryfikacji i uzupełnienia w systemie USOS danych kandydatów przyjętych na studia na 

podstawie decyzji Dyrektora NAWA lub innego uprawnionego organu do dnia 

6 października 2022 r. w zakresie niezbędnym do terminowego wypłacenia należnego 

stypendium. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


