
1 
 

 

Uchwała nr 321/2019 

z dnia 26 września 2019 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się 

od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie 

z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. − Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.), art. 28 ust.1 pkt 11 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.), 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dostosowuje programy studiów 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych 

w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 

na kierunkach: 

1) analityka medyczna - studia jednolite magisterskie; 

2) biotechnologia - studia pierwszego stopnia; 

3) biotechnologia -  studia drugiego stopnia; 

4) dietetyka - studia pierwszego stopnia; 

5) dietetyka - studia drugiego stopnia; 

6) elektroradiologia - studia pierwszego stopnia; 

7) elektroradiologia - studia drugiego stopnia; 

8) farmacja – studia jednolite magisterskie;  

9) fizjoterapia – studia drugiego stopnia; 

10) fizjoterapia - studia jednolite magisterskie; 

11) kosmetologia – studia pierwszego stopnia; 

12) kosmetologia - studia drugiego stopnia; 

13) lekarski – studia jednolite magisterskie; 

14) leakarski – studia jednolite magisterskie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony 

Narodowej 

15) lekarski – studia jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim; 

16) lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie; 

17) pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia; 

18) pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia; 

19) położnictwo - studia pierwszego stopnia; 

20) położnictwo – studia drugiego stopnia; 

21) ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia; 

22) techniki dentystyczne - studia pierwszego stopnia; 

23) techniki dentystyczne – studia drugiego stopnia; 

24) zdrowie publiczne - studia pierwszego stopnia; 

25) zdrowie publiczne - stacjonarne studia drugiego stopnia; 

26) zdrowie publiczne – niestacjonarne studia drugiego stopnia; 
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- stanowią załączniki nr 1 do 26 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do niemniejszej uchwały dostępne są pod poniższym linkiem: 

 

Lista załączników - programy studiów  
    

https://studumedlodz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wojciech_maniak_office365_umed_pl/EhO9StOjGLBGtWkvca2HUjsB83Y-wquSvqki3-wloXVxoA?e=8c4W71

