
UCHWALA nr .3?i/2011 
, -A z dnia .. ~...,4.k,.. 2011r. 

SENATU UNIWERSYTETU MEDVCZNEGO W tBDZI  

w sprawie warunkow i trybu rekrutacji na I rok studiow stacjonarnych do Uniwersytetu 
Medycznego w l odz i  w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiow na 
poszczegolnych kierunkach. 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2, a takze art. 169 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, 
ust. 5,ust. 7, ust. 8, ust, 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku "Prawo o szkolnictwie 
wyzszym" (Dz. U. nr  164 poz. 1365 ze zm.), a takze 3 38 ust. 3 pkt. 2 i 3 104 i 105 
Statutu Uniwersytetu Medycznego w lodz i  uchwala sie co nastqpuje: 

§ 1 
Jeieli w niniejszej uchwale mowa jest o: 

a. ,,egzaminie maturalnym" (tzw. "nowa matura") nalezy przez to rozumied 
egzamin maturalny w rozumieniu Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. roku w sprawie warunkbw i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniow i s'ruchaczy oraz przeprowadzania 
egzaminow w szko'rach publicznych (Dz.U.2007.130.906 z poin. zm.), 

b. ,,8wiadectwie maturalnym" nalezy przez to  rozumied dokument wydany osobie, 
ktora zda'ra egzamin w trybie okreilonym w punkcie ,a". 

c. ,,egzaminie dojrzaloSci" (tzw. "stara matura") nalezy przez to  rozumied 
egzamin okreilony w 3 140 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 7 wrzeinia 2004 roku w sprawie warunkow i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniow i stuchaczy oraz przeprowadzania 
egzaminow w szko'rach publicznych (Dz. U. nr 199, poz.2046 z poin, zm.) 

d. ,,gwiadectwie dojrzaloSci" nalezy przez to rozumied dokument wydany osobie, 
ktora zda'ra egzamin w trybie okreilonym w punkcie ,c". 

e. ,,kandydacieM naleiy przez to rozumied osobq ubiegajqcq siq o przyjqcie na 
studia na okreilonym kierunku/specjalnoici. 

Uniwersytet Medyczny w l odz i  przeprowadzi rekrutacje na I rok studiow stacjonarnych 
w roku akademickim 2012/2013 na nastqpujqcych kierunkach i specjalnoiciach objqtych 
programem nauczania Uniwersytetu Medycznego w l odz i  wg nastqpujqcych zasad: 

1. Kierunki: analityka medyczna/medycyna laboratoryjna: 
1.1. Jednolite studia magisterskie: 

a. kandydaci, ktorzy legitymujq siq Swiadectwem maturalnym sq  zobowiqzani na 
egzaminie maturalnym zdawad biologie i chemie na poziomie rozszerzonym; 




















