UCHWAŁA nr 1/JK/2014
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia terminów rekrutacji na Wydziale Zarządzania UŁ na studia stacjonarne
i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2014 r.
przyjmuje terminy rekrutacji na Wydziale Zarządzania UŁ na studia stacjonarne i niestacjonarne,
na wszystkie kierunki studiów, w roku akademickim 2014/2015

Studia stacjonarne I stopnia
Etapy rekrutacji dla kandydatów z nową i starą maturą
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Terminy
Od 6 maja do 3 lipca 2014

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 8 lipca 2014

Udostępnienie danych sekretarzom komisji

Od 9 lipca 2014

Posiedzenie UKR – przedstawianie list osób zakwalifikowanych

10 lipca 2014

Udostępnienie list osób zakwalifikowanych

10 lipca 2014

Przyjmowanie dokumentów
Przyjmowanie dokumentów nadesłanych pocztą (decyduje data stempla
pocztowego – 17.07.2014)

Od 11 lipca do 17 lipca 2014
Do 22 lipca 2014

Poszerzanie rankingu i przyjmowanie dokumentów z poszerzenia rankingu

Do 28 lipca 2014

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 29 lipca 2014

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć w wyżej podanym terminie możliwe będzie uruchomienie
kolejnej rekrutacji (jeśli liczba kandydatów pozwala na uruchomienie kierunku) albo przedłużenie
bieżącej rekrutacji (jeśli zgłosi się zbyt mało osób do uruchomienia kierunku). Decyzję w tej sprawie
podejmuje UKR na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
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 dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

Studia stacjonarne II stopnia
Etapy rekrutacji

I termin

II termin*

Od 6 maja
do 17 lipca 2014

Od 4 sierpnia
do 12 września 2014

Do 22 lipca 2014

Do 17 września 2014

Od 23 lipca 2014

Od 18 września 2014

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna**

23lipca 2014**

18 września 2014**

Posiedzenie UKR – listy osób zakwalifikowanych

24 lipca 2014

19 września 2014

Udostępnienie list osób zakwalifikowanych

24 lipca 2014

19 września 2014

Od 25 lipca
do 31 lipca 2014

Od 22 września
do 24 września 2014

Do 5 sierpnia 2014

29 września 2014

Poszerzanie rankingu i przyjmowanie dokumentów z
poszerzenia rankingu

Do 7 sierpnia 2014

Do 29 września 2014

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 8 sierpnia 2014

Do 30 września 2014

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty
rekrutacyjnej
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)

Udostępnienie danych sekretarzom komisji

Przyjmowanie dokumentów
Przyjmowanie dokumentów nadesłanych pocztą (decyduje data
stempla pocztowego – 31.07.2014, 24.09.2014*)

* opcjonalny II termin lub termin przedłużenia I rekrutacji – decyzję podejmuje UKR na wniosek wydziałowej komisji
rekrutacyjnej: w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć w wyżej podanym I terminie istnieje możliwość
uruchomienia kolejnej rekrutacji (jeśli liczba kandydatów pozwala na uruchomienie kierunku) albo zostanie
przedłużona pierwsza rekrutacja (jeśli zgłosi się zbyt mało osób do uruchomienia kierunku).
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).
** dotyczy kierunków/specjalności studiów drugiego stopnia, na które egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana jest w
„Zasadach przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/15”.

Studia niestacjonarne I i II stopnia
Etapy rekrutacji

termin

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty
rekrutacyjnej

Od 6 maja
do 15 września 2014

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz
wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i

Do 18 września 2014

usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać
opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Przyjmowanie dokumentów
Przyjmowanie dokumentów nadesłanych pocztą (decyduje
data stempla pocztowego – 18.09.2014)

Od 2 września
do 18 września 2014
Do 24 września 2014

Posiedzenie UKR

19 września 2014

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna*

19 września 2014

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 25 września 2014

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).
* dotyczy kierunku: filologia angielska”.

Studia niestacjonarne II stopnia – rozpoczynające się od semestru letniego
Etapy rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty
rekrutacyjnej
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)

Przyjmowanie dokumentów
Przyjmowanie dokumentów nadesłanych pocztą (decyduje data
stempla pocztowego – (06.02.2015)

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Terminy
Od 7 stycznia do 2 lutego 2015

Do 5 lutego 2015

Od 2 lutego do 6 lutego 2015
Do 11 lutego 2015
Do 12 lutego 2015

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w podanym wyżej terminie istnieje możliwość przedłużenia
rekrutacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje UKR na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
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 dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

