
UCHWAŁA nr 8/JK/2022 
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 roku 

 
w sprawie:  zatwierdzenia terminów rekrutacji na Wydziale Zarządzania UŁ na studia stacjonarne  
i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024 
 

 

 

 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. 

przyjmuje terminy rekrutacji na Wydziale Zarządzania UŁ na studia stacjonarne i niestacjonarne, 

na wszystkie kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024. 
 
 

 
1. STUDIA STACJONARNE  pierwszego stopnia  

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów  Termin rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej Od 5 maja do 7 lipca 2023 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 
(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 
wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)  

Do 11 lipca 2023  

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych  Do 14 lipca 2023  

Składanie dokumentów 15 lipca i od 17 lipca do 19 lipca 2023 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego – 19.07.2023) 

Do 24 lipca 2023 

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu Do 26 lipca 2023 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia  Do 28 lipca 2023 

 
 

2. STUDIA STACJONARNE drugiego stopnia 
 

Etapy rekrutacji Termin rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej Od 5 maja  
do 17 lipca 2023 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 
(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 
wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)  

Do 20 lipca 2023 

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” dla 
określonych kierunków 

 21 lipca 2023 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych  Do 26 lipca 2023 

Składanie dokumentów Od 27 lipca  
do 28 lipca 2023 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego –28.07.2023 

Do 2 sierpnia 2023 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia Do 4 sierpnia 2023 

 
 



3. STUDIA NIESTACJONARNE pierwszego i drugiego stopnia  
 

Etapy rekrutacji Termin rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej Od 2 sierpnia 
do 08 września 2023 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników 
(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać 
wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)  

Do 12 września 2023 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych  Do 14 września 2023 

Składanie dokumentów Od 15 września  
do 20 września 2023 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego –20.09.2023 

Do 22 września 2023 

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia Do 26 września 2023 

 
*UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych 
w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem 
dokumentów). 
 
 
 


