
                               
 

Uchwała nr 197/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 

prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), § 34 ust. 3 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach i formach studiów oraz formach 

kształcenia, prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na rok akademicki 

2018/2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Limit przyjęć na kierunki lekarski oraz lekarsko-dentystyczny na rok akademicki 

2018/2019 określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki 

lekarski i lekarsko-dentystyczny, wydane na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z upoważnienia Rektora: 

 

Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich 

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski 

 

 

 
 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 197/2018  

z dnia 24 maja 2018 r.  

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 

 

Lp. Kierunek studiów Forma kształcenia Forma studiów 

Liczba miejsc 

na rok 

akademicki 

2018/2019 

1 analityka medyczna jednolite 

magisterskie 

stacjonarne 52  

2 biotechnologia – specjalność 

biotechnologia medyczna 

pierwszego stopnia stacjonarne 120 

3 biotechnologia – specjalność 

biotechnologia medyczna 

drugiego stopnia stacjonarne 50 

4 dietetyka pierwszego stopnia stacjonarne 85 

 

5 dietetyka  drugiego stopnia stacjonarne 60 

 

6 elektroradiologia pierwszego stopnia stacjonarne 60 

 

7 elektroradiologia 

 

drugiego stopnia stacjonarne 36 

8 farmacja jednolite 

magisterskie 

stacjonarne 147 

9 farmacja jednolite 

magisterskie 

niestacjonarne  46 

10 fizjoterapia jednolite 

magisterskie 

stacjonarne 180 

11 fizjoterapia drugiego stopnia stacjonarne 120 

 

12 koordynowana opieka senioralna pierwszego stopnia  stacjonarne 45 

 

13 kosmetologia pierwszego stopnia  stacjonarne 41 

 

14 kosmetologia pierwszego stopnia niestacjonarne I 25 

 

15 kosmetologia pierwszego stopnia niestacjonarne II 49 

 

16 kosmetologia drugiego stopnia  stacjonarne 46 

 

17 kosmetologia drugiego stopnia niestacjonarne  86 

 

18 pielęgniarstwo pierwszego stopnia stacjonarne 220 

 

19 pielęgniarstwo prowadzone  

w języku angielskim 

pierwszego stopnia stacjonarne 36 

20 pielęgniarstwo drugiego stopnia stacjonarne 96 

 

                                                           

  Zajęcia dydaktyczne organizowane w tzw. trybie wieczorowym. 
 Zajęcia dydaktyczne organizowane w tzw. trybie zaocznym (w soboty i niedziele). 



21 pielęgniarstwo drugiego stopnia niestacjonarne  96 

 

22 pielęgniarstwo – studia 

pomostowe 

pierwszego stopnia stacjonarne 50 

23 położnictwo  pierwszego stopnia stacjonarne 79 

 

24 położnictwo drugiego stopnia stacjonarne 59 

 

25 ratownictwo medyczne pierwszego stopnia stacjonarne 150 

 

26 techniki dentystyczne pierwszego stopnia  stacjonarne 48 

 

27 techniki dentystyczne drugiego stopnia stacjonarne 36 

 

28 zdrowie publiczne pierwszego stopnia stacjonarne 75 

 

29 zdrowie publiczne, specjalności: 

1) promocja zdrowia; 

2) organizacja i zarządzanie  

w ochronie zdrowia; 

3) epidemiologia, statystyka  

i informatyka medyczna; 

4) ubezpieczenia zdrowotne  

i pielęgnacyjne; 

5) prawo medyczne 

drugiego stopnia stacjonarne  

 

 

 

 

 

60 

30 zdrowie publiczne, specjalność:  

organizacja medycznych 

czynności ratunkowych  

i zarządzania kryzysowego 

drugiego stopnia stacjonarne 

31 zdrowie publiczne, specjalności: 

1) promocja zdrowia; 

2) organizacja i zarządzanie  

w ochronie zdrowia; 

3) epidemiologia, statystyka  

i informatyka medyczna; 

4) ubezpieczenia zdrowotne  

i pielęgnacyjne; 

5) prawo medyczne 

drugiego stopnia niestacjonarne  100 

32 zdrowie publiczne, specjalność:  

organizacja medycznych 

czynności ratunkowych  

i zarządzania kryzysowego 

drugiego stopnia niestacjonarne  100 

 


