
 
  

 
 

Zarządzenie nr 121 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 24.03.2021 r. 
 
w sprawie: opłaty za postępowanie rekrutacyjne w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 

dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół doktorskich Uniwersytetu 

Łódzkiego 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 85 ze zm.) w zw. z § 2 zasad rekrutacji do szkół doktorskich na 

rok akademicki 2021/2022 stanowiących załącznik do uchwały nr 76 Senatu UŁ z dnia 

15 marca 2021 r. zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

 

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zwanej dalej „opłatą rekrutacyjną”) 

w Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022 

wynosi: 150 zł. 

 

§ 2 

 

1. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przypisanie jej do wybranej szkoły doktorskiej 

Uniwersytetu Łódzkiego jest warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania 

rekrutacyjnego (nie dotyczy to sytuacji wskazanej w § 8 ust. 8 zasad rekrutacji do szkół 

doktorskich na rok akademicki 2021/2022).  

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego wnosi 

opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez 

system Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Łódzkiego (zwany dalej 

„systemem IRK”) w trakcie trwania rejestracji w systemie IRK. 

3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły doktorskiej Uniwersytetu 

Łódzkiego, kandydat wnosi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej odpowiadającą liczbie szkół 

doktorskich, do których kandyduje. 

4. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:  

1) nieuruchomienia w danym roku akademickim kształcenia w danej szkole doktorskiej 

Uniwersytetu Łódzkiego;  
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2) nieuwzględnienia rejestracji kandydata ze względu na brak złożenia podpisanego 

podania o przyjęcie do szkoły doktorskiej w formie pisemnej, wydrukowanego na 

formularzu z systemu IRK lub wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie; 

3) wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie przekraczającej należność wynikającą z liczby 

dokonanych zapisów. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kandydat składa oświadczenie, w którym opisuje 

sytuację, w związku z którą przysługuje mu zwrot opłaty rekrutacyjnej, podaje kwotę do 

zwrotu oraz numer rachunku bankowego. Oświadczenie kandydat składa u sekretarza 

szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego lub przesyła za pośrednictwem operatora 

pocztowego na adres podany w systemie IRK w celu składania dokumentów 

rekrutacyjnych.  

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego nie 

może zostać zwolniony z opłaty rekrutacyjnej. 

 
§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
 
 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
 

     Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 

 
 
  
 


