
UNIWERSYTET MEDYCZNY w ŁODZI 

 

      UCHWAŁA nr 81 / 2009 

            z dnia 26 marca 2009 r. 

SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 
 

 
W SPRAWIE: ZASAD PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYT ECIE 
MEDYCZNYM W ŁODZI W LATACH 2009-2012 LAUREATÓW I FI NALISTÓW 
OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO 

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi postanawia, co następuje: 

 
§1 
 

Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad stopnia 
centralnego przy przyjęciu na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 
 

§2 
 

1. Laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie 
na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przyjmowani są na studia 
na podstawie zaświadczenia o osiągniętych wynikach i przyznaje im się maksymalną 
liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym, bez względu 
na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. 

2. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie 
na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przyjmowani są na studia 
na podstawie zaświadczenia o osiągniętych wynikach i przyznaje im się maksymalną 
liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym z  przedmiotu, 
którego są finalistami.  

3. Liczba laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego 
przyjmowanych na poszczególne kierunki studiów z pominięciem postępowania 
kwalifikacyjnego nie moŜe przekraczać 20 % limitu naboru na te kierunki. 

4. W sytuacji, w której liczba laureatów i finalistów ubiegających się o przyjęcie na studia 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przekroczyłaby dopuszczalny limit naboru, 
o przyjęciu na studia decyduje miejsce osiągnięte w olimpiadzie. 

5. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci i finaliści 
uprawnieni są do ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
 

§3 
 

Zasady ustalania laureatów i finalistów określają odrębne przepisy. 
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§4 
 

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest oryginał dokumentu wydanego 
przez Komitet Główny Olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający 
uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych 
oraz status kandydata (laureat lub finalista). 
 
 

§5 
 

Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień uczestnicy olimpiad korzystają tylko raz –                      
w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezaleŜnie od roku 
uzyskania tytułu laureata lub finalisty. 

 
§6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą począwszy                                  
od postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2009/2010 aŜ do zakończenia rekrutacji                 
na rok akademicki 2011/2012. 
 
 
 

R E K T O R 
 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski 
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         Załącznik  
        do Uchwały Senatu nr   81/2009 
        z dnia 26 marca 2009 r. 
 
 
w sprawie: zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2009-2012 
laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego 
 
 

Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci 
i finali ści uprawnieni są do ubiegania się o przyjęcie na studia 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
 

 
 
 

1. Wydział Lekarski: 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. Lekarski  biologiczna, chemiczna, 
fizyczna 

biologia, chemia, fizyka 

 

 

2. Wydział Wojskowo-Lekarski: 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. Lekarski biologiczna, chemiczna, 
fizyczna 

biologia, chemia, fizyka 

 

 

3. Wydział Lekarsko-Dentystyczny: 

 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1.  Lekarsko-dentystyczny biologiczna, chemiczna, 
fizyczna 

biologia, chemia, fizyka 

2. Techniki dentystyczne biologiczna  biologia  

 

 

      4. Wydział Fizjoterapii: 

 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1.  Fizjoterapia  biologiczna, fizyczna biologia, fizyka 

 

      5. Wydział Farmaceutyczny: 

 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. Farmacja  biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

2. Analityka medyczna biologiczna, chemia biologia, chemia 
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3. Kosmetologia  biologiczna  biologia  

 

  

     6. Wydział Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa: 

 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. Pielęgniarstwo biologiczna  biologia  

2. PołoŜnictwo  biologiczna biologia  

     

 

7. Wydział Nauk o Zdrowiu: 

 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1. Zdrowie publiczne biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

2. Ratownictwo medyczne biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

3. Dietetyka  biologiczna, chemiczna biologia, chemia 

4. Filozofia  biologiczna, chemiczna, 
historyczna, filozoficzna  

biologia, chemia, historia 

5. Socjologia  Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym, Wiedzy o 
Prawach Człowieka,  
Wiedzy o Unii Europejskiej, 
historyczna 

wiedza o społeczeństwie, 
historia  

 

  

 

 

 

   8. Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego: 

 

L.p. Kierunek Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 

1.  Biotechnologia:                       
 
1. medycyna molekularna 
2. obrazowanie medyczne i 
radioterapia 

 

1.biologiczna, chemiczna 
2. biologiczna, fizyczna, 
matematyczna  

 

1. biologia, chemia 

2. biologia, fizyka, 
matematyka 

 

 

 


