Zarządzenie nr 99
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 10.03.2020 r.
w sprawie: opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w UŁ
w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie: art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 85), § 38 rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r., poz. 1861) oraz § 25 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego
uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zwanej dalej opłatą rekrutacyjną)
w Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 wynosi 85 zł za
jeden kierunek z zastrzeżeniem ust. 8.
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat
wnosi wielokrotność opłaty odpowiadającą liczbie kierunków.
3. Wniesienie opłaty oraz przypisanie jej do wybranego kierunku jest warunkiem
uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Kandydat na studia wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego
wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji w terminie odpowiednim dla
danego kierunku i formy studiów.
5. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku studiów;
2) nieuwzględnienia rejestracji kandydata ze względu na brak zapisu na kierunek lub
wniesieniu opłaty po terminie – zwrotowi podlega niewykorzystana opłata;
3) wniesienia opłaty w kwocie przekraczającej należność wynikającą z liczby dokonanych
zapisów – zwrotowi podlega nadwyżka wpłaconej kwoty.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, kandydat składa w Centrum Obsługi
Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i tok studiów oświadczenie, w którym wskazuje
kwotę do zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który opłata ma zostać zwrócona.
7. Jeżeli kandydat nie został przyjęty na studia stacjonarne z powodu braku miejsc, a ubiega
się o przyjęcie na studia niestacjonarne, wnosi ponownie opłatę rekrutacyjną w ustalonej
w ust. 1 wysokości.
8. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty. Osoby te

składają w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów
dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę zwolnienia (zaświadczenie
z domu dziecka lub akty zgonu rodziców).
§2
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o kierunku studiów, rozumie się przez to również
specjalność i formę studiów objęte odrębnym naborem.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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