
 
 

 
 

Zarządzenie nr 38/2016 
z dnia 22 lipca 2016 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych  
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 

Ustala się roczne koszty kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym  

w Łodzi w roku akademickim 2016/2017, w wysokości  określonej w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     
 

                                                                                                z upoważnienia Rektora 

                                                                                               Prorektor ds. Rozwoju Uczelni     

                                                                                              Prof. dr hab. Dariusz Nowak 
 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika (zarządzenie nr 8/2014 ze zm.), 
- intranet UM w Łodzi, 
- BIP UM w Łodzi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                          Załącznik do zarządzenia nr 38/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.   
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
 

Roczne koszty kształcenia na studiach stacionarnych   
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 

 
Lp. Wydział/Oddział Kierunek studiów Forma kształcenia 

 
Wysokość rocznych 

kosztów kształcenia na 
studiach stacjonarnych 
w roku akademickim 

2016/2017 

1 Wydział Farmaceutyczny 
 

analityka medyczna jednolite studia magisterskie 30 005 zł 

2 farmacja jednolite studia magisterskie 28 986 zł 

3 kosmetologia studia pierwszego stopnia 15 998 zł  

4 kosmetologia studia drugiego stopnia 16 494 zł 

5 Wydział Lekarski lekarski jednolite studia magisterskie 31 680 zł 

6 Oddział Stomatologiczny  
 

lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie 30 923 zł 

7 techniki dentystyczne studia pierwszego stopnia 13 602 zł  

8 techniki dentystyczne studia drugiego stopnia 12 323 zł 

9 Wydział Nauk 
Biomedycznych  

i Kształcenia 
Podyplomowego 

biotechnologia studia pierwszego stopnia 22 215 zł 

10 biotechnologia studia drugiego stopnia 15 747 zł 

11 elektroradiologia studia pierwszego stopnia 9 516 zł 

12 Wydział Nauk o Zdrowiu 
 
 
 
 
 

dietetyka studia pierwszego stopnia 18 167 zł 

13 dietetyka studia drugiego stopnia 15 185 zł 

14 ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia 16 731 zł 

15 socjologia studia pierwszego stopnia 23 454 zł 

16 socjologia studia drugiego stopnia 15 669 zł 

17 zdrowie publiczne studia pierwszego stopnia 22 472 zł 

18 zdrowie publiczne 
specjalności: promocja 
zdrowia; organizacja  

i zarządzanie w ochronie 
zdrowia; epidemiologia; 
statystyka i informatyka 

medyczna; ubezpieczenia 
zdrowotne i pielęgnacyjne 

studia drugiego stopnia 12 460 zł 

19 zdrowie publiczne  
specjalność: medycyna 
ratunkowa i zarządzanie 

kryzysowe 

studia drugiego stopnia 12 460 zł 

20 Oddział Pielęgniarstwa 
i Położnictwa 

 

pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 22 449 zł 

21 pielęgniarstwo studia drugiego stopnia 5 269 zł 

22 położnictwo studia pierwszego stopnia 15 809 zł 

23 położnictwo studia drugiego stopnia 7 541 zł 

24 Wydział Wojskowo- 
-Lekarski 

 

fizjoterapia studia pierwszego stopnia 21 052 zł 

25 fizjoterapia studia drugiego stopnia 14 580 zł 

26 lekarski jednolite studia magisterskie 29 998 zł 

27 lekarski MON* jednolite studia magisterskie 24 800 zł 

*  Kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej. 
 


