
 

 

 
Zarządzenie nr 50/2022 

z dnia  23 maja 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wysokości opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem 

cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz na kierunku 

biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim, 

dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10, art. 79 ust. 1 pkt 1, 3, 5, art. 80 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.), § 13 ust. 2 i § 66 

ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, 

co następuje:  

 

§ 1  

Ustala się wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców: 

1) na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zarządzenia, 

2) na kierunku biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku 

angielskim – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia 

– dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023. 

 

§ 2 

1. Studenci przyjęci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przed rokiem akademickim 

2022/2023 wnoszą opłaty za studia w wysokości obowiązującej w roku akademickim, 

w którym podjęli studia. 

2. Studenci przyjęci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 

2022/2023 w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub wznowienia studiów wnoszą opłaty 

za studia w wysokości określonej w niniejszym zarządzeniu.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2022 

z dnia 23 maja 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców 

na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim – dla cykli kształcenia  

rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Lp. Kierunek studiów Forma kształcenia Wysokość opłaty 

rocznej 

1 analityka medyczna jednolite studia magisterskie 27 886 zł 

2 biotechnologia studia pierwszego stopnia 16 731 zł 

3 dietetyka studia pierwszego stopnia 18 050 zł 

4 dietetyka studia drugiego stopnia 17 181 zł 

5 elektroradiologia studia pierwszego stopnia 11 752 zł 

6 elektroradiologia studia drugiego stopnia 13 519 zł 

7 farmacja jednolite studia magisterskie 27 009 zł 

8 fizjoterapia jednolite studia magisterskie 22 877 zł 

9 kosmetologia studia pierwszego stopnia 14 139 zł 

10 kosmetologia studia drugiego stopnia 22 503 zł 

11 lekarski jednolite studia magisterskie 23 629 zł 

12 lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie 30 331 zł 

13 pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 20 505 zł 

14 pielęgniarstwo studia drugiego stopnia 6 606 zł 

15 położnictwo studia pierwszego stopnia 24 030 zł 

16 położnictwo studia drugiego stopnia 6 799 zł 

17 ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia 19 273 zł 

18 techniki dentystyczne studia pierwszego stopnia 17 968 zł 

19 techniki dentystyczne studia drugiego stopnia 16 489 zł 

20 zdrowie publiczne studia pierwszego stopnia 22 784 zł 

21 zdrowie publiczne studia drugiego stopnia 16 958 zł 

 



 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/2022 

z dnia 23 maja 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Wysokość opłaty rocznej za usługi edukacyjne związane z kształceniem 

cudzoziemców na kierunku biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia 

prowadzonych w języku angielskim – dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2022/2023* 

 

 

Lp. Kierunek studiów Forma kształcenia Wysokość opłaty 

rocznej 

1 biotechnologia studia drugiego stopnia 13 277 zł 

 

 

* Uniwersytet nie pobiera opłat za kształcenie na tym kierunku od obywateli polskich.   

 

 

 
 
 


