PROJEKT
Uchwała nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), § 5-7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) oraz § 112 Statutu Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala,
co następuje:
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne oraz niestacjonarne studia
doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim
2018/2019.
2. Przepisy uchwały stosuje się także do:
1) stacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia
w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”,
2) stacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Lekarskim w ramach
projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania człowieka w środowisku”,
3) stacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale
Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed –
Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”
– współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
3.2 Studia doktoranckie, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Przepisów uchwały nie stosuje się do studiów doktoranckich dla cudzoziemców, prowadzonych
w języku angielskim.
4. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2) wydział – podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu;
3) jednostka organizacyjna – jednostkę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu, tj. klinikę,
oddział kliniczny lub zakład;
4) studia doktoranckie – prowadzone w Uniwersytecie studia trzeciego stopnia, kończące
się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, na które są przyjmowani kandydaci
posiadający kwalifikacje drugiego stopnia oraz beneficjenci programu „Diamentowy
Grant", o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym;
5) kwalifikacje drugiego stopnia – efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia,
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zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub
równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony
odpowiednim dyplomem;
6) kandydat – osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia doktoranckie;
7) ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183, ze zm.).
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) studiach doktoranckich bez bliższego określenia – rozumie się przez to stacjonarne oraz
niestacjonarne studia doktoranckie, w tym studia, o których mowa w ust. 2;
2) studiach doktoranckich prowadzonych w ramach projektów – rozumie się przez
to stacjonarne studia doktoranckie, o których mowa w ust. 2;
3) stacjonarnych studiach doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia – rozumie się
przez to stacjonarne studia doktoranckie, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
II. ZASADY POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNYCH
DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
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§2
Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzą powoływane przez dziekanów
komisje rekrutacyjne ds. studiów doktoranckich, zwane dalej „komisjami rekrutacyjnymi”.
W uzasadnionych przypadkach Dziekan może dokonać zmiany składu komisji rekrutacyjnej.
Dopuszcza się powołanie na wydziale kilku komisji rekrutacyjnych.
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) członkowie komisji rekrutacyjnej:
a) zatrudnieni na wydziale nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora habilitowanego,
b) kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych;
2) kierownik studiów doktoranckich oraz zastępca kierownika studiów doktoranckich –
z głosem doradczym.
Członkiem komisji rekrutacyjnej może być także:
1) w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w ramach projektów – kierownik
studiów doktoranckich prowadzonych na wydziale w ramach projektów;
2) w przypadku stacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Lekarskim
oraz Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu
„InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” –
nauczyciel akademicki będący przedstawicielem wydziału uczelni partnerskiej,
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza Dziekan spośród członków komisji.
W pracach komisji rekrutacyjnej może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, bez prawa
głosu, opiekun naukowy kandydata oraz przedstawiciel właściwego organu samorządu
doktorantów.
Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnych zapewniają jednostki organizacyjne
odpowiedzialne za obsługę administracyjną studiów doktoranckich.

§3
1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwołuje posiedzenia komisji zgodnie z planem
postępowania rekrutacyjnego i przewodniczy jej obradom.
2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący oraz
pozostali członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.
3. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków komisji uprawnionych
do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Uchwały komisji rekrutacyjnej podpisywane są przez przewodniczącego oraz pozostałych
członków komisji uczestniczących w głosowaniu.
§4
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) prowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów
kwalifikacyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1;
3) sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, zawierającego listę
rankingową kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
doktoranckie;
4) ogłaszanie wyników postępowania kwalifikacyjnego;
5) ogłaszanie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie;
6) wydawanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie kandydatów będących
obywatelami polskimi oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy,
podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Zasady postępowania rekrutacyjnego
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§5
Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia
lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1
ustawy, a ponadto:
1) spełnia warunki rekrutacji określone w niniejszej uchwale;
2) uzyska zgodę przyszłego opiekuna naukowego na objęcie opieką naukową i wsparciem
w samodzielnej pracy badawczej.
Kandydaci na studia doktoranckie są przyjmowani na miejsca zgłoszone na dany rok
akademicki przez kierowników jednostek organizacyjnych lub kierowników studiów
doktoranckich prowadzonych w ramach projektów. Miejsca na studia doktoranckie zgłaszane
są we wnioskach składanych do Rektora, których wzory określają następujące załączniki
do niniejszej uchwały:
1) wzór wniosku kierownika jednostki organizacyjnej o przyznanie miejsc na stacjonarne
studia doktoranckie – załącznik nr 1;
2) wzór wniosku kierownika studiów doktoranckich o przyznanie miejsc na studia
doktoranckie prowadzone w ramach projektów – załącznik nr 2;
3) wzór wniosku zawierającego oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o gotowości
utworzenia miejsca na niestacjonarne studia doktoranckie – załącznik nr 3.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, składane są za pośrednictwem Studium
Doktoranckiego Uniwersytetu.
Liczbę miejsc na studiach doktoranckich na dany rok akademicki określa Rektor na podstawie
miejsc zgłoszonych w trybie określonym w ust. 2 i 3 oraz zatwierdzonych przez dziekanów.
Liczbę oraz wykaz miejsc na studiach doktoranckich na dany rok akademicki podaje się
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu, w terminie określonym
w planie rekrutacji, o którym mowa w § 6 ust. 1.
§6
Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie jest prowadzone zgodnie z planem
rekrutacji, ustalonym przez rady wydziałów i zatwierdzonym przez Rektora w drodze
zarządzenia.
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Na wniosek Dziekana komisja rekrutacyjna może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
dodatkowego postępowania rekrutacyjnego. Plan dodatkowego postępowania rekrutacyjnego,
ustalony przez radę wydziału, zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia.
Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów określonych w planie rekrutacji.
Nabór na studia doktoranckie ogłasza Rektor w drodze zarządzenia, w terminie określonym
w planie rekrutacji.
Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
Kandydat może przystąpić do konkursu na stacjonarne studia doktoranckie wyłącznie na jedno
miejsce umieszczone w wykazie miejsc zgłoszonych na dany rok akademicki.
§7
Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie składa się z:
1) oceny formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów;
2) postępowania kwalifikacyjnego;
3) wydania decyzji w sprawach przyjęcia na studia.
Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia zobowiązani
są, przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego, zarejestrować się w systemie
rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu.
Przez rejestrację, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta
kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, ze wskazaniem stacjonarnych
studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia.

§8
Kandydaci będący obywatelami polskimi są zobowiązani złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym
na studia doktoranckie, w terminie określonym w planie rekrutacji, następujące dokumenty:
1) podanie do Rektora o przyjęcie na studia doktoranckie, którego wzór określa załącznik
do niniejszej uchwały:
a) wzór podania dla kandydatów na studia doktoranckie będących obywatelami polskimi,
z wyłączeniem kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony
zdrowia – załącznik nr 4,
b) wzór podania dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony
zdrowia będących obywatelami polskimi – załącznik nr 5
– za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich;
2) życiorys sporządzony według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej studiów
doktoranckich, zawierający opis dotychczasowego przebiegu kształcenia, doświadczenia
zawodowego oraz udziału w badaniach naukowych;
3) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończonych przez kandydata
studiach
drugiego
stopnia
lub
jednolitych
studiach
magisterskich,
lub
o przewidywanym terminie obrony pracy magisterskiej;
4) zaświadczenie o średniej ocen:
a) za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich –
w przypadku kandydata będącego absolwentem studiów wyższych,
b) uzyskanej w toku studiów – w przypadku kandydata będącego beneficjentem programu
,,Diamentowy Grant”;
5) informację o dotychczasowych osiągnięciach w pracy naukowej, uwzględniającą
w szczególności: publikacje naukowe, komunikaty zjazdowe, nagrody studenckiego
towarzystwa naukowego, innych towarzystw naukowych, nagrody rektora, stypendium
ministra;
6) zaświadczenia o odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów oraz ukończonych
studiach podyplomowych;

7) zaświadczenie o ukończonej lub trwającej specjalizacji lekarskiej – z wyłączeniem
stacjonarnych studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia;
8) kopię dokumentu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, na podstawie
okazanego oryginału, przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obsługę
administracyjną studiów doktoranckich;
9) cztery aktualne fotografie w formacie przeznaczonym do dokumentu tożsamości.
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§9
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi, zwani dalej także „cudzoziemcami”,
są zobowiązani złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie, w terminie
określonym w planie rekrutacji, następujące dokumenty:
1) podanie do Rektora o przyjęcie na studia doktoranckie, którego wzór określa załącznik
do niniejszej uchwały:
a) wzór podania dla kandydatów na studia doktoranckie niebędących obywatelami
polskimi, z wyłączeniem kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie dla
menedżerów ochrony zdrowia – załącznik nr 6,
b) wzór podania dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów
ochrony zdrowia niebędących obywatelami polskimi – załącznik nr 7
– za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich;
2) podanie o przyjęcie na studia na zasadach pełnej odpłatności – w przypadku
cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 ustawy, podejmujących
i odbywających studia na zasadach odpłatności;
3) życiorys sporządzony według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej studiów
doktoranckich, zawierający opis dotychczasowego przebiegu kształcenia, doświadczenia
zawodowego oraz udziału w badaniach naukowych;
4) oryginał lub potwierdzony za zgodność z oryginałem przez uprawniony organ (notariusz
lub organ równorzędny) odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia
umożliwiającego podjęcie studiów doktoranckich:
a) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
uzyskanego w Rzeczypospolitej Polskiej albo
b) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu
ukończenia studiów za granicą, uznanego za równorzędny z polskim dyplomem
ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie
z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych
uzyskanych za granicą – chyba że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów
z postępowania nostryfikacyjnego, albo
c) dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego,
na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich
w Rzeczypospolitej Polskiej albo
d) dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanego
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy, albo
e) potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich, o którym mowa w art. 191a ust. 7a ustawy;
5) certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zaświadczenie
potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku
polskim w jednostce wyznaczonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
zaświadczenie wydane przez Uniwersytet, potwierdzające znajomość języka polskiego
w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim;
6) zaświadczenie o średniej ocen:
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a) za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
lub za okres studiów wyższych, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego
i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi – w przypadku kandydata
będącego absolwentem studiów wyższych,
b) uzyskanej w toku studiów – w przypadku kandydata będącego beneficjentem programu
,,Diamentowy Grant”;
7) informację o dotychczasowych osiągnięciach w pracy naukowej, uwzględniającą
w szczególności publikacje naukowe, komunikaty zjazdowe, nagrody studenckiego
towarzystwa naukowego, innych towarzystw naukowych, nagrody rektora, stypendium
ministra;
8) zaświadczenia o odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów oraz
ukończonych studiach podyplomowych;
9) zaświadczenie o ukończonej lub trwającej specjalizacji lekarskiej – z wyłączeniem
stacjonarnych studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia;
10) dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
12) kopię dokumentu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, na podstawie
okazanego oryginału, przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obsługę
administracyjną studiów doktoranckich;
13) cztery aktualne fotografie w formacie przeznaczonym do dokumentu tożsamości.
Cudzoziemiec nieposiadający dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, zobowiązany jest
przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia.
W przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą,
podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji, cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie
stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych
przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym, ustalonym
przez Rektora.
§ 10
Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia składają
dodatkowo:
1) zaświadczenie o ukończonych studiach MBA;
2) zaświadczenie o zatrudnieniu;
3) informację o osiągnięciach zawodowych, w tym ukończonych certyfikowanych szkoleniach
menedżerskich, udokumentowanym wdrożeniu systemu zarządzania w jednostce ochrony
zdrowia lub jego racjonalizacji, nagrodach w zakresie zarządzania w jednostce ochrony
zdrowia lub jednostką ochrony zdrowia.
Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim w ramach
projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania człowieka w środowisku”, będący osobami niepełnosprawnymi, składają
dodatkowo wystawione przez właściwy organ orzeczenie o niepełnosprawności.
Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie składają dodatkowo zatwierdzony przez
Dziekana oraz kierownika katedry wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zawierający
zgodę na ubieganie się przez kandydata o przyjęcie na niestacjonarne studia doktoranckie
w jednostce organizacyjnej, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11
Niezwłocznie po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia doktoranckie kandydaci są zobowiązani
dostarczyć do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę administracyjną studiów
doktoranckich zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
na studiach doktoranckich. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zajęciach dydaktycznych na studiach doktoranckich.
§ 12
Cudzoziemcy składają dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia umożliwiającego
podjęcie studiów doktoranckich wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
§ 13
Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają osobiście
w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę administracyjną studiów doktoranckich lub
przesyłają na adres tej jednostki, z zachowaniem zasady, że określona w planie rekrutacji data
dostarczenia dokumentów jest ostateczną datą ich wysłania, złożenia lub nadania w sposób
określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.), w szczególności nadania w polskiej
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.) lub złożenia w polskim urzędzie
konsularnym. Dokumenty, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone
kandydatowi bez rozpatrzenia.
2. Postępowanie kwalifikacyjne
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2.

§ 14
W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty
rekrutacyjne w szczególności za:
1) średnią ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich;
2) średnią ocen uzyskaną w toku studiów – w przypadku kandydata będącego beneficjentem
programu ,,Diamentowy Grant”;
3) wynik egzaminu kwalifikacyjnego z nowożytnego języka obcego;
4) wynik egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego;
5) osiągnięcia naukowe.
Szczegółowe kryteria przyznawania i zasady obliczania punktów rekrutacyjnych
w postępowaniu kwalifikacyjnym określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym łącznie nie więcej niż 40 punktów.
Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest
otrzymanie przez kandydata co najmniej 20 punktów.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna ogłasza na stronie internetowej
Uniwersytetu, z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, określonych
w odrębnych przepisach.
§ 15
Komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, w tym
do egzaminów kwalifikacyjnych z nowożytnego języka obcego oraz przedmiotu kierunkowego,
po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej dokumentów złożonych w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Komisja rekrutacyjna powiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do postępowania
kwalifikacyjnego oraz o terminie przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych
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z nowożytnego języka obcego i przedmiotu kierunkowego za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłając informację na wskazany przez kandydata adres e-mailowy.
W przypadku złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym niekompletnych dokumentów kandydat
jest zobowiązany do ich uzupełnienia. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 7 dni od daty
doręczenia wezwania do uzupełnienia dokumentów spowoduje niezakwalifikowanie kandydata
do postępowania kwalifikacyjnego.
Komisja rekrutacyjna nie uwzględnia ocen z egzaminów kwalifikacyjnych z nowożytnego
języka obcego i przedmiotu kierunkowego, uzyskanych przez kandydata w postępowaniach
kwalifikacyjnych prowadzonych w latach poprzedzających właściwe postępowanie
rekrutacyjne, oraz nie zwalnia kandydata z egzaminu kwalifikacyjnego z nowożytnego języka
obcego.
§ 16
Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego jest zgodny
z tematyką badawczą doktoratu lub planowaną tematyką pracy badawczej, określoną przez
kierownika jednostki organizacyjnej lub kierownika studiów doktoranckich prowadzonych
w ramach projektów we właściwym wniosku o przyznanie miejsc na studia doktoranckie,
wymienionym w § 5 ust. 2.
Egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego odbywa się w formie ustnej.
Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego odbywa się:
1) dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie, z wyłączeniem studiów doktoranckich,
o których mowa w ust. 4 – w formie pisemnej;
2) dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie – w formie ustnej.
Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego dla kandydatów na stacjonarne studia
doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk Biomedycznych
i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia
doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”, odbywa się w formie ustnej.
Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego kandydat zdaje z jednego z trzech
języków obcych: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
Cudzoziemiec dokonuje wyboru jednego z języków wymienionych w ust. 5, z zastrzeżeniem,
że wybrany język nie może być językiem ojczystym cudzoziemca.
Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego przeprowadza Centrum Nauczania
Języków Obcych (CNJO). W egzaminie uczestniczą wskazani przez Kierownika CNJO
lektorzy języków obcych. Wyniki egzaminu zatwierdza Kierownik CNJO.
Ocena niedostateczna uzyskana przez kandydata z egzaminu kwalifikacyjnego z nowożytnego
języka obcego lub przedmiotu kierunkowego wyklucza kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.

§ 17
1. Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie, komisje
rekrutacyjne tworzą listy rankingowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. O kolejności umieszczania
nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje liczba punktów rekrutacyjnych
uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone
na Wydziale Lekarskim w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie
biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku”, komisja rekrutacyjna
tworzy dwie listy rankingowe:
1) listę rankingową dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, którzy złożyli
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ;
2) listę rankingową dla pozostałych kandydatów.

3. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych, o których mowa
w ust. 2, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydatów
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę,
w której wskazuje kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów
nieprzyjętych na studia. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział
w głosowaniu. Uchwała jest podstawą do wydawania indywidualnych decyzji
w sprawach przyjęcia na studia.
5. Komisja rekrutacyjna zamieszcza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
doktoranckie na stronie internetowej Uniwersytetu, z zachowaniem zasad dotyczących ochrony
danych osobowych, określonych w odrębnych przepisach.
6. Na wniosek kandydata komisja rekrutacyjna ujawnia kandydatowi cząstkowe wyniki
postępowania kwalifikacyjnego.
7. W przypadku kandydatów na studia doktoranckie prowadzone w ramach projektów, którzy
uzyskali jednakową liczbę punktów rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja
rekrutacyjna może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. O kolejności, w jakiej
kandydaci ci zostaną umieszczeni na liście rankingowej w ramach jednakowego progu
punktowego, decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie na niestacjonarne
studia doktoranckie do odbywania studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów (IOS),
jeśli spełnia on jeden z następujących warunków:
1) ukończył specjalizację lekarską wiążącą się z dziedziną rozprawy doktorskiej lub
2) jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch oryginalnych publikacji naukowych
o tematyce związanej z rozprawą doktorską lub
3) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych o tematyce związanej
z rozprawą doktorską.
3. Wydawanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie
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§ 18
Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie
na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w ramach liczby miejsc na studiach
doktoranckich określonej przez Rektora na dany rok akademicki.
Decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie kandydatów będących obywatelami
polskimi oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, podejmujących
i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, wydaje właściwa
komisja rekrutacyjna.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych w niniejszej uchwale. Decyzja Rektora
jest ostateczna.
Decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie wydawane przez komisję rekrutacyjną
może podpisywać w imieniu komisji upoważniony przez komisję przewodniczący.
Decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie cudzoziemców, o których mowa w art. 43
ust. 3 i 4 ustawy, podejmujących i odbywających studia na zasadach innych niż obowiązujące
obywateli polskich, wydaje Rektor. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie, jednak
cudzoziemiec może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Rektora jest
ostateczna.
Decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie mogą być wydawane w formie
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
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Komisja rekrutacyjna zawiadamia opiekuna naukowego o przyjęciu kandydata na studia
doktoranckie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia.
§ 19
Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz
z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia doktoranckie, mogą
ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca w innej jednostce organizacyjnej, z wyłączeniem
miejsc na studiach doktoranckich prowadzonych w ramach projektów, składając podanie
o przyjęcie na studia doktoranckie w tej jednostce organizacyjnej.
W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów doktoranckich przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie, na miejsca przez nich zwolnione
przyjmowani są, nie później niż przed rozpoczęciem cyklu kształcenia, kandydaci, którzy
uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie
zostali zakwalifikowani do przyjęcia na te studia, w kolejności wynikającej z liczby punktów
rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 20
Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie, w ramach liczby miejsc określonych przez Rektora
na dany rok akademicki, wydaje się w przypadku łącznego spełnienia przez kandydata
następujących warunków:
1) spełnienia wymagań określonych w § 5 ust. 1;
2) złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.
§ 21
Decyzję o odmowie przyjęcia na studia doktoranckie wydaje się w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z następujących przesłanek:
1) niespełnienia przez kandydata wymagań określonych w § 5 ust. 1;
2) niezłożenia przez kandydata dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) nieuzyskania przez kandydata pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym;
4) braku miejsc na studiach doktoranckich w ramach liczby miejsc określonych przez Rektora
na dany rok akademicki.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 22
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
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§ 23
Kandydaci na studia doktoranckie będący osobami niepełnosprawnymi podlegają warunkom
i trybowi rekrutacji określonym w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.
Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1,
uwzględniające potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, określają
odrębne przepisy wewnętrzne Uniwersytetu.

§ 24
Traci moc uchwała nr 56/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie zasad obliczania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatom na studia
doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
§ 25
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W odniesieniu do stacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Lekarskim
oraz Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu
„InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”,
uchwała wchodzi w życie z chwilą utworzenia tych studiów.
REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Otrzymują:
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika
- intranet/BIP

Załącznik nr 1 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, ………………………………….
……………………………………………..……...
(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej)

REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
za pośrednictwem Studium Doktoranckiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

WNIOSEK
(wniosek składa kierownik jednostki organizacyjnej, podając łączną liczbę miejsc)

Uprzejmie proszę o przyznanie ……... miejsc/a na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki
2018/2019 w klinice/oddziale klinicznym/zakładzie*: ……………………….........................................
KATEDRY* …………………………………………..…………………………………………………
WYDZIAŁU* ……………………………………………………………………………………………
w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia / w dziedzinie nauk farmaceutycznych / w dziedzinie nauk o zdrowiu /**.
Zapotrzebowanie dotyczy absolwenta/tów kierunku (zaznaczyć lub podać nazwę kierunku):
lekarskiego, stomatologii, zdrowia publicznego, biologii, biotechnologii, farmacji, innych: ……...…
Opiekun naukowy/opiekunowie naukowi: ……………………………………………………………
Tematyka badawcza doktoratu: (określa zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu
kierunkowego): …………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
- liczba doktorantów w jednostce na studiach: stacjonarnych – ……...… , niestacjonarnych – ………...
- prowadzone granty w jednostce: ……………………………………………………………………….
- zakres badań naukowych prowadzonych w jednostce: ………………………………….………….....
- uzyskana przez jednostkę punktacja naukowa za 2016 r.: .………………………….............................
- liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce: ……………………………………..…..
- czy jednostka posiada możliwość wypracowania pensum dydaktycznego dla doktorantów (zakreślić)
tak / nie
- czy jednostka posiada możliwość prowadzenia specjalizacji zawodowej; jeżeli tak, to w jakiej
dziedzinie: …………………………………………………………………………………………...…
Dziekan Wydziału
……………………….
(podpis i pieczęć)

Kierownik jednostki
organizacyjnej
………………………….
(podpis i pieczęć)

* Zgodnie ze strukturą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
** Zaznaczyć właściwe dziedziny nauki i dyscypliny naukowe.

Kierownik Katedry
…………………………….
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, ………………………………….
……………………………………………..……...
(pieczęć nagłówkowa studiów doktoranckich
prowadzonych w ramach projektów)

REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

WNIOSEK
(wniosek składa kierownik studiów doktoranckich prowadzonych w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)

Uprzejmie proszę o przyznanie ……... miejsc/a na rok akademicki 2018/2019 na*:
 stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia, prowadzone na Wydziale
Nauk o Zdrowiu w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności
kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
– w dziedzinie: nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
w dziedzinie: nauk o zdrowiu*
 stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim w ramach projektu
„Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania człowieka w środowisku”:
‒ w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia*
 stacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk
Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed –
Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”:
– w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia*
Zapotrzebowanie dotyczy absolwenta/tów kierunku lekarskiego, stomatologii, zdrowia publicznego,
biologii, biotechnologii, farmacji, fizjoterapii, technik dentystycznych, inżynierii materiałowej,
chemii, technologii chemicznej, nanotechnologii, innych: ……………………………………………..
(nie dotyczy stacjonarnych studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia)
Opiekun naukowy/opiekunowie naukowi: ……………………………………………………………
Tematyka badawcza doktoratu/planowana tematyka pracy badawczej (określa zakres tematyczny
egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego)………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Dziekan Wydziału

Kierownik studiów doktoranckich

……………………….

………………………….

(podpis i pieczęć)

(podpis i pieczęć)

* Zaznaczyć właściwe.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, …………………………….……

………………………………………………...
(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej)

REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
za pośrednictwem Studium Doktoranckiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
WNIOSEK–OŚWIADCZENIE
Zgłaszam gotowość utworzenia miejsca na niestacjonarne studia doktoranckie w klinice/oddziale
klinicznym/zakładzie*: ………………………………………………………………………..........................
KATEDRY* ………………………………………………………………………...........................................
WYDZIAŁU*………………………………………………………………………..........................................
w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna / stomatologia /
w dziedzinie nauk farmaceutycznych / w dziedzinie nauk o zdrowiu /**
i wyrażam zgodę na ubieganie się o przyjęcie na niestacjonarne studia doktoranckie w roku
akademickim 2018/2019, od semestru zimowego/letniego (zaznaczyć właściwe), kandydata:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata)

Tematyka badawcza doktoratu (określa zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu
kierunkowego): ……………………………………………..…………………………………………………..
Dziekan Wydziału
……………………….
(podpis i pieczęć)

Kierownik jednostki
organizacyjnej
………………………….

Kierownik Katedry
…………………………….

(podpis i pieczęć)

(podpis i pieczęć)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA NAUKOWEGO
1. Oświadczam, że zostaną zapewnione środki finansowe:
1) na badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej***:
a) z funduszy własnych doktoranta,
b) w ramach grantu promotorskiego,
c) finansowane z innych źródeł (podać pełną nazwę Fundatora): ……………………………………...
2) na opłatę za niestacjonarne studia doktoranckie***:
a) z funduszy własnych doktoranta,
b) finansowane z innych źródeł (podać pełną nazwę Fundatora): ……………………………………...

2. Zobowiązuję się do uzyskania zgody odpowiedniej Komisji Etycznej przed otwarciem przewodu
doktorskiego na posiedzeniu Rady Wydziału, również wtedy, gdy badania będą się odbywać poza
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
3. Oświadczam, że znany jest mi Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Regulamin studiów
doktoranckich oraz uchwały Senatu i zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, regulujące
sprawy studiów doktoranckich, umieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umed.pl).

……………………………………..…..

……………………………………….

(pieczęć imienna i podpis opiekuna naukowego)

(czytelny podpis kandydata)

* Zgodnie ze strukturą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
** Zaznaczyć właściwe dziedziny nauki i dyscypliny naukowe.
*** Zaznaczyć właściwe.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, . . . . . . …………………. . . . . . . . . . .

REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich:
………………………………………………………..

PODANIE
(dotyczy kandydatów na studia doktoranckie będących obywatelami polskimi, z wyłączeniem kandydatów
na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia)

Proszę o przyjęcie mnie na studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi*:
 studia doktoranckie prowadzone:
‒ w formie studiów: stacjonarnych/niestacjonarnych*
‒ w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia / w dziedzinie nauk farmaceutycznych / w dziedzinie nauk o zdrowiu /*
‒ w klinice / oddziale klinicznym / zakładzie: ………………………....................................................
 stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim w ramach projektu
„Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania
człowieka w środowisku”:
‒ w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia*
 stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk
Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne
studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”:
– w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia*
Jako nowożytny język obcy na egzamin kwalifikacyjny wybieram: język angielski/niemiecki/francuski*
* Zaznaczyć właściwe.

DANE KANDYDATA:
1. Nazwisko: …………………………………. imiona: ……………………………………………………...
2. Nazwisko rodowe: ………………………………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………….
(dzień/miesiąc/rok)

(miejscowość)

………………………………………………………………………………………………………………
(województwo)

………………………………………………

……………………………………………...

(kraj urodzenia)

(kraj pochodzenia)

………………………………………………………………………………………………………………
(narodowość)

4. Obywatelstwo: …………………………………………………………………………………………….

5. Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie: …………………………………………………………………………………………….
(nazwa uczelni, wydział, rok ukończenia)

7. Orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie
prowadzone w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie
biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku”): TAK / NIE (zaznaczyć
właściwe)
8. Adres zameldowania: ..................................................................................................................................
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

9. Dane do kontaktu: ………………………………………………………………………………………...
(numer telefonu, w tym komórkowego, adres e-mail)

10. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

11. Seria i nr dowodu osobistego/paszportu: ……………………………….PESEL: …………………….
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na studia doktoranckie oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu
studiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922, ze zm.).
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie, a następnie przebiegu studiów, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście zbiorczej informującej o terminie
i miejscu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, wysyłanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
do kandydatów zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
 Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) wraz z wynikami postępowania
rekrutacyjnego na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 Zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
o konieczności niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w przypadku ich zmiany.
Prawdziwość danych zawartych w podaniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem
Łódź, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................
(podpis kandydata)

Kierownik jednostki organizacyjnej/Kierownik studiów
doktoranckich prowadzonych w ramach projektów **

……………………………………….
(podpis i pieczęć)

Opiekun naukowy

………………………….
(podpis i pieczęć)

Do podania załączam**:
Lp.
1.

2.

Spis dokumentów

Potwierdzenie
przyjęcia
dokumentów

Pokwitowanie odbioru
dokumentów przez
kandydata

podpisany życiorys w formie CV, z opisem dotychczasowego kształcenia,
doświadczenia zawodowego oraz udziału w badaniach naukowych
oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia/jednolitych studiów
magisterskich/zaświadczenie wystawione przez dziekanat o ukończonych studiach
drugiego stopnia/jednolitych studiach magisterskich/przewidywanym terminie
obrony pracy magisterskiej**
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich (do dwóch miejsc po przecinku)/średniej ocen
uzyskanej w toku studiów (w przypadku kandydata będącego beneficjentem
programu ,,Diamentowy Grant”)**
orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku kandydatów na stacjonarne studia
doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim w ramach projektu
„Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania człowieka w środowisku”, będących osobami niepełnosprawnymi)
informację o dotychczasowych osiągnięciach w pracy naukowej, uwzględniającą:
publikacje naukowe/komunikaty zjazdowe (kserokopie publikacji i komunikatów)/
nagrody studenckiego towarzystwa naukowego, innych towarzystw naukowych
oraz nagrody rektora/stypendium ministra**
zaświadczenia o odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów/
ukończonych studiach podyplomowych/ukończonej lub trwającej specjalizacji
lekarskiej**
certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego języka obcego, innego niż
będący przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego, wymieniony w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 261)
kopię dokumentu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
na podstawie okazanego oryginału, przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną
za obsługę administracyjną studiów doktoranckich
cztery aktualne fotografie w formacie przeznaczonym do dokumentu tożsamości
Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie, ubiegający się o odbywanie
studiów w trybie IOS**:
 zaświadczenie o ukończonej specjalizacji lekarskiej, wiążącej się z dziedziną
rozprawy doktorskiej lub
 potwierdzenie autorstwa lub współautorstwa co najmniej dwóch oryginalnych
publikacji naukowych o tematyce związanej z rozprawą doktorską lub
 dyplom ukończenia studiów podyplomowych o tematyce związanej z rozprawą
doktorską.

** Zaznaczyć właściwe.
(WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH)

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
Członkowie Komisji:
1) ....................................................................
Przewodniczący Komisji
..................................
(pieczęć jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej

2) ....................................................................
Kierownik studiów doktoranckich

za obsługę administracyjną studiów doktoranckich)

3) ....................................................................
Lektor języka obcego

4) ....................................................................
5) ....................................................................
6) ....................................................................
7) ....................................................................

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Lp.

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych
w postępowaniu kwalifikacyjnym
WYNIKI EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH:
- skala ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
- liczba przyznanych punktów odpowiada sumie ocen z egzaminów
- ocena niedostateczna z egzaminu wyklucza kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego

1.

Punktacja
łącznie nie
więcej niż
10 pkt

liczba punktów

egzamin ustny/pisemny z nowożytnego języka obcego (zaznaczyć właściwe)

ocena z egzaminu:

egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego

ocena z egzaminu:

ŚREDNIA OCEN:
za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich
/ uzyskana w toku studiów – dotyczy kandydata będącego beneficjentem programu
,,Diamentowy Grant” (zaznaczyć właściwe)

nie więcej
niż 15 pkt

łączna
liczba
punktów

liczba punktów

2.
średnią ocen, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, mnoży się przez 3,
a uzyskany wynik, zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku, stanowi liczbę
przyznanych punktów (np.: 3,81 x 3 = 11,43 = 11,4; 3,86 x 3 = 11,58 = 11,6)
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OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

a) artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych

b) komunikaty zjazdowe

3.

c) nagrody zdobyte na ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach
studenckich towarzystw naukowych lub innych towarzystw naukowych,
nagrody rektora
d) stypendium ministra lub status beneficjenta programu „Diamentowy Grant”

łącznie
nie więcej
niż 15 pkt
po 1 pkt,
łącznie nie
więcej niż
3 pkt
po 0,5 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt
po 1 pkt,
łącznie nie
więcej niż
3 pkt
2 pkt

liczba punktów

łączna
liczba
punktów

2 pkt

e) indywidualny tok studiów

f) dodatkowy język obcy, inny niż będący przedmiotem egzaminu 1 pkt
kwalifikacyjnego – certyfikat wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia
MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
1 pkt
g) ukończone studia podyplomowe
1 pkt

h) ukończona lub trwająca specjalizacja lekarska

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM: …………………………………………
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (dotyczy kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie)
Spełnione przez kandydata warunki indywidualnej organizacji studiów (IOS) ***:
 ukończona specjalizacja lekarska, wiążąca się z dziedziną rozprawy doktorskiej, lub
 potwierdzone autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch oryginalnych publikacji naukowych o tematyce związanej z rozprawą
doktorską lub
 ukończone studia podyplomowe o tematyce związanej z rozprawą doktorską.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich o zakwalifikowaniu do IOS: ……………………………………………………..

 Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym łącznie nie więcej niż 40 punktów.
 Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez
kandydata co najmniej 20 punktów.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
Komisja Rekrutacyjna postanawia zakwalifikować/nie zakwalifikować*** kandydata do przyjęcia na***:
 stacjonarne/niestacjonarne*** studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania człowieka w środowisku”
 stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk Biomedycznych
i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie
łódzkich uczelni publicznych”
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
1.

……………………………………………….

3. ……………………………………………….

2.

……………………………………………….

4. ……………………………………………….

Łódź, …………………………………………

……………………………………………………………………………
(pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

*** Zaznaczyć właściwe.
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Załącznik nr 5 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, . . . . . . . . . . . . . . . . .

REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich:
………………………………………………………..

PODANIE
(dotyczy kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia
będących obywatelami polskimi)

Proszę o przyjęcie mnie na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia,
prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu
„InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich
dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”:
‒ w dziedzinie: nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
w dziedzinie: nauk o zdrowiu*
Jako nowożytny język obcy na egzamin kwalifikacyjny wybieram: język angielski/niemiecki/francuski*
* Zaznaczyć właściwe.

DANE KANDYDATA:
1. Nazwisko: …………………………………. imiona: ……………………………………………………...
2. Nazwisko rodowe: ………………………………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………….
(dzień/miesiąc/rok)

(miejscowość)

………………………………………………………………………………………………………………
(województwo)

………………………………………………

……………………………………………...

(kraj urodzenia)

(kraj pochodzenia)

………………………………………………………………………………………………………………
(narodowość)

4. Obywatelstwo: …………………………………………………………………………………………….
5. Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie: …………………………………………………………………………………………….
(nazwa uczelni, wydział, rok ukończenia)

7. Adres zameldowania: ..................................................................................................................................
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

8. Dane do kontaktu: ………………………………………………………………………………………...
(numer telefonu, w tym komórkowego, adres email)

9. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

10. Seria i nr dowodu osobistego/paszportu: ……………………………….PESEL: …………………….

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na studia doktoranckie oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu
studiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922, ze zm.).
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie, a następnie przebiegu studiów, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście zbiorczej informującej o terminie
i miejscu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, wysyłanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
do kandydatów zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
 Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) wraz z wynikami postępowania
rekrutacyjnego na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 Zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
o konieczności niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w przypadku ich zmiany.
Prawdziwość danych zawartych w podaniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem
Łódź, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................
(podpis kandydata)

Kierownik studiów doktoranckich
……………………………………….
(podpis i pieczęć)

Opiekun naukowy
………………………
(podpis i pieczęć)

Do podania załączam**:
Spis dokumentów

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

7.
8.

zaświadczenie o zatrudnieniu

9.

10.
11.

Pokwitowanie odbioru
dokumentów przez
kandydata

podpisany życiorys w formie CV, z opisem dotychczasowego kształcenia,
doświadczenia zawodowego oraz udziału w badaniach naukowych
oryginał/odpis** dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia/jednolitych
studiów magisterskich/zaświadczenie wystawione przez dziekanat o ukończonych
studiach drugiego stopnia/jednolitych studiach magisterskich/przewidywanym
terminie obrony pracy magisterskiej**
zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich (do dwóch miejsc po przecinku)/średniej ocen
uzyskanej w toku studiów (w przypadku kandydata będącego beneficjentem
programu ,,Diamentowy Grant”)**
informację o dotychczasowych osiągnięciach w pracy naukowej, uwzględniającą:
publikacje naukowe/komunikaty zjazdowe (kserokopie publikacji i komunikatów)
/stypendium ministra**
zaświadczenia o odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów
/ ukończonych studiach podyplomowych**
certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego języka obcego, innego niż
będący przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego, wymieniony w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 261)
zaświadczenie o ukończonych studiach MBA

6.

Potwierdzenie
przyjęcia
dokumentów

informację o osiągnięciach zawodowych: ukończonych certyfikowanych
szkoleniach menedżerskich/udokumentowanym wdrożeniu systemu zarządzania
w jednostce ochrony zdrowia lub jego racjonalizacji/nagrodach w zakresie
zarządzania w jednostce ochrony zdrowia lub jednostką ochrony zdrowia.**
kopię dokumentu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
na podstawie okazanego oryginału, przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną
za obsługę administracyjną studiów doktoranckich
cztery aktualne fotografie w formacie przeznaczonym do dokumentu tożsamości

** Zaznaczyć właściwe.
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(WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH)

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
Członkowie Komisji:
1) ....................................................................
Przewodniczący Komisji
..................................
(pieczęć jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej

2) ....................................................................
Kierownik studiów doktoranckich

za obsługę administracyjną studiów doktoranckich)

3) ....................................................................
Lektor języka obcego

4) ....................................................................
5) ....................................................................
6) ....................................................................
7) ....................................................................

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
Lp.

1.

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych
w postępowaniu kwalifikacyjnym

Punktacja

WYNIKI EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH:
- skala ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5;
- liczbę punktów liczy się według zasady: do oceny z egzaminu z nowożytnego
łącznie nie
języka obcego dodaje się ocenę z egzaminu z przedmiotu kierunkowego
więcej niż
pomnożoną przez 2, a uzyskany wynik, zaokrąglony do jednego miejsca
15 pkt
po przecinku, stanowi liczbę przyznanych punktów;
- ocena niedostateczna z egzaminu wyklucza kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego
egzamin pisemny z nowożytnego języka obcego

ocena z egzaminu:

egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego

ocena z egzaminu:

ŚREDNIA OCEN:
nie więcej
za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia/jednolitych studiów niż 10 pkt
magisterskich / uzyskana w toku studiów – dotyczy kandydata będącego
beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant” (zaznaczyć właściwe)

liczba punktów

łączna
liczba
punktów

liczba punktów

2.
średnią ocen, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, mnoży się przez 2,
a uzyskany wynik, zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku, stanowi liczbę
przyznanych punktów (np.: 3,81 x 2 = 7,62 = 7,6; 3,86 x 2 = 7,72 = 7,7)
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

a) artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych

b) komunikaty zjazdowe
3.

c) stypendium ministra lub status beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
d) indywidualny tok studiów

łącznie nie
więcej niż
10 pkt
po 1 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt
po 0,5 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt
1 pkt

liczba punktów

łączna
liczba
punktów

liczba punktów

łączna
liczba
punktów

1 pkt

e) dodatkowy język obcy, inny niż będący przedmiotem egzaminu 1 pkt
kwalifikacyjnego – certyfikat wymieniony w załączniku nr 1
do rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
2 pkt
f) ukończone studia podyplomowe
g) ukończone studia MBA

1 pkt

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:

łącznie nie
więcej niż
5 pkt
po 1 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt

4.
a) ukończone certyfikowane szkolenia menedżerskie
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b) udokumentowane wdrożenie systemu zarządzania w jednostce ochrony 1 pkt
zdrowia lub jego racjonalizacja
po 1 pkt,
c) lokalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe nagrody w zakresie zarządzania łącznie nie
więcej niż
w jednostce ochrony zdrowia lub jednostką ochrony zdrowia
2 pkt
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM: …………………………………………

 Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym łącznie nie więcej niż 40 punktów.
 Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez
kandydata co najmniej 20 punktów.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
Komisja Rekrutacyjna postanawia zakwalifikować/nie zakwalifikować*** kandydata do przyjęcia na stacjonarne studia
doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia
w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi”.
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
1.

……………………………………………….

3. ……………………………………………….

2.

……………………………………………….

4. ……………………………………………….

Łódź, …………………………………………

……………………………………………………………………………
(pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

*** Zaznaczyć właściwe.
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Załącznik nr 6 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, . . . . . . . . . . . ……..………… . . . . .

REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich:
………………………………………………………..

PODANIE
(dotyczy kandydatów na studia doktoranckie niebędących obywatelami polskimi, z wyłączeniem kandydatów
na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia)

Proszę o przyjęcie mnie na studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi*:
 studia doktoranckie prowadzone:
‒ w formie studiów: stacjonarnych/niestacjonarnych*
‒ w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia / w dziedzinie nauk farmaceutycznych / w dziedzinie nauk o zdrowiu /*
‒ w klinice/oddziale klinicznym/zakładzie: ……………………….......................................................
 stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim w ramach projektu
„Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania
człowieka w środowisku”:
‒ w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia*
 stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk
Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne
studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”:
– w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
stomatologia*
Jako nowożytny język obcy na egzamin kwalifikacyjny wybieram: język angielski/niemiecki/francuski*
* Zaznaczyć właściwe.

DANE KANDYDATA:
1. Nazwisko: …………………………………. imiona: ……………………………………………………...
2. Nazwisko rodowe: ………………………………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………….
(dzień/miesiąc/rok)

(miejscowość)

………………………………………………………………………………………………………………
(województwo)

………………………………………………

……………………………………………...

(kraj urodzenia)

(kraj pochodzenia)

………………………………………………………………………………………………………………
(narodowość)

4. Obywatelstwo: …………………………………………………………………………………………….

5. Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie: …………………………………………………………………………………………….
(nazwa uczelni, wydział, rok ukończenia)

7. Orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie
prowadzone w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie
biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku”): TAK / NIE (zaznaczyć
właściwe)
8. Adres zameldowania: ..................................................................................................................................
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

9. Dane do kontaktu: ………………………………………………………………………………………...
(numer telefonu, w tym komórkowego, adres email)

10. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

11. Seria i nr dowodu osobistego/paszportu: ……………………………….PESEL: …………………….
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na studia doktoranckie oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu
studiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922, ze zm.).
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie, a następnie przebiegu studiów, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście zbiorczej informującej o terminie
i miejscu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, wysyłanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
do kandydatów zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
 Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) wraz z wynikami postępowania
rekrutacyjnego na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 Zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
o konieczności niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w przypadku ich zmiany.
Prawdziwość danych zawartych w podaniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem
Łódź, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................
(podpis kandydata)

Kierownik jednostki organizacyjnej/Kierownik studiów
doktoranckich prowadzonych w ramach projektów **

……………………………………….
(podpis i pieczęć)

Opiekun naukowy

………………………….
(podpis i pieczęć)

Do podania załączam**:
Lp.

1.

2.

Spis dokumentów

Potwierdzenie
przyjęcia
dokumentów

Pokwitowanie odbioru
dokumentów przez
kandydata

podanie o przyjęcie na studia na zasadach pełnej odpłatności (dotyczy
cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, podejmujących studia na zasadach odpłatności)
podpisany życiorys w formie CV, z opisem dotychczasowego kształcenia,
doświadczenia zawodowego oraz udziału w badaniach naukowych
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

oryginał/odpis** dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia
umożliwiającego podjęcie studiów doktoranckich**:
a) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich uzyskanego w Rzeczypospolitej Polskiej albo
b) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu
ukończenia studiów za granicą, uznanego za równorzędny z polskim dyplomem
ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą albo
c) dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego,
na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich
w Rzeczypospolitej Polskiej albo
d) dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanego
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy albo
e) potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o którym mowa w art. 191a
ust. 7a ustawy
certyfikat
potwierdzający
znajomość
języka
polskiego/zaświadczenie
potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim/zaświadczenie wydane przez Uniwersytet, potwierdzające
znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów
w języku polskim**
zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za okres studiów pierwszego i drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub za okres studiów wyższych,
uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub
jednolitymi studiami magisterskimi (do dwóch miejsc po przecinku) / średniej ocen
uzyskanej w toku studiów (w przypadku kandydata będącego beneficjentem
programu ,,Diamentowy Grant”)**
orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku kandydatów na stacjonarne studia
doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim w ramach projektu
„Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania człowieka w środowisku” będących osobami niepełnosprawnymi)
informację o dotychczasowych osiągnięciach w pracy naukowej, uwzględniającą:
publikacje naukowe/komunikaty zjazdowe (kserokopie publikacji i komunikatów)/
nagrody studenckiego towarzystwa naukowego, innych towarzystw naukowych
/nagrody rektora/stypendium ministra**
zaświadczenia o odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów/
ukończonej lub trwającej specjalizacji lekarskiej/ukończonych studiach
podyplomowych**
certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego języka obcego, innego niż język
będący przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego i język ojczysty kandydata,
wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia
19 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 261)
dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego
kopię dokumentu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
na podstawie okazanego oryginału, przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną
za obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego
cztery aktualne fotografie w formacie przeznaczonym do dokumentu tożsamości
Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie, ubiegający się
o odbywanie studiów w trybie IOS**:
1) zaświadczenie o ukończonej specjalizacji lekarskiej wiążącej się z dziedziną
rozprawy doktorskiej lub
2) potwierdzenie autorstwa lub współautorstwa co najmniej dwóch oryginalnych
publikacji naukowych o tematyce związanej z rozprawą doktorską lub
3) dyplom ukończenia studiów podyplomowych o tematyce związanej
z rozprawą doktorską.

** Zaznaczyć właściwe.
(WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH)

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
Członkowie Komisji:
1) ....................................................................
Przewodniczący Komisji
..................................
(pieczęć jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej

2) ....................................................................
Kierownik studiów doktoranckich

za obsługę administracyjną studiów doktoranckich)

3) ....................................................................
Lektor języka obcego

4) ....................................................................
5) ....................................................................
6) ....................................................................
7) ....................................................................
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WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych
w postępowaniu kwalifikacyjnym

Lp.

WYNIKI EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH:
- skala ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
- liczba przyznanych punktów odpowiada sumie ocen z egzaminów
- ocena niedostateczna z egzaminu wyklucza kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego
1.

2.

Punktacja
łącznie nie
więcej niż
10 pkt

liczba punktów

egzamin ustny/pisemny z nowożytnego języka obcego (zaznaczyć właściwe)

ocena z egzaminu:

egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego

ocena z egzaminu:

ŚREDNIA OCEN:
nie więcej
za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów niż 15 pkt
magisterskich, lub za okres studiów wyższych, uznanych za równorzędne
ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami
magisterskimi (do dwóch miejsc po przecinku)/uzyskana w toku studiów –
dotyczy kandydata będącego beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant”
(zaznaczyć właściwe)

łączna
liczba
punktów

liczba punktów

średnią ocen, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, mnoży się przez 3,
a uzyskany wynik, zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku, stanowi liczbę
przyznanych punktów (np.: 3,81 x 3 = 11,43 = 11,4; 3,86 x 3 = 11,58 = 11,6)
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

a)

b)

c)
3.
d)

łącznie nie
więcej niż
15 pkt
po 1 pkt,
łącznie nie
artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych
więcej niż
3 pkt
po 0,5 pkt,
łącznie nie
komunikaty zjazdowe
więcej niż
2 pkt
po 1 pkt,
nagrody zdobyte na ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach
łącznie nie
studenckich towarzystw naukowych lub innych towarzystw naukowych,
więcej niż
nagrody rektora
3 pkt
2 pkt
stypendium ministra lub status beneficjenta programu „Diamentowy Grant”

e) indywidualny tok studiów

liczba punktów

łączna
liczba
punktów

2 pkt

f) dodatkowy język obcy, inny niż będący przedmiotem egzaminu 1 pkt
kwalifikacyjnego i język ojczysty kandydata – certyfikat wymieniony
w załączniku do rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
g) ukończone studia podyplomowe

1 pkt

h) ukończona lub trwająca specjalizacja lekarska

1 pkt

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM: …………………………………………
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (dotyczy kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie)
Spełnione przez kandydata warunki indywidualnej organizacji studiów (IOS) ***:
1) ukończona specjalizacja lekarska, wiążąca się z dziedziną rozprawy doktorskiej, lub
2) potwierdzone autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch oryginalnych publikacji naukowych o tematyce związanej z rozprawą
doktorską lub
3) ukończone studia podyplomowe o tematyce związanej z rozprawą doktorską.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich o zakwalifikowaniu do IOS: ……………………………………………………..

 Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym łącznie nie więcej niż 40 punktów.
 Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez
kandydata co najmniej 20 punktów.

4

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
Komisja Rekrutacyjna postanawia zakwalifikować/nie zakwalifikować*** kandydata do przyjęcia na***:
 stacjonarne/niestacjonarne*** studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu
funkcjonowania człowieka w środowisku”
 stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk Biomedycznych
i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie
łódzkich uczelni publicznych”
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
1.

……………………………………………….

3. ……………………………………………….

2.

……………………………………………….

4. ……………………………………………….

Łódź, …………………………………………

……………………………………………………………………………
(pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

*** Zaznaczyć właściwe.
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Załącznik nr 7 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, . . . . . . . . . . . . . . . . .

REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich:
………………………………………………………..

PODANIE
(dotyczy kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia
niebędących obywatelami polskimi)

Proszę o przyjęcie mnie na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia,
prowadzone na Wydziale Nauko o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu
„InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich
dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”:
‒ w dziedzinie: nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna / medycyna /
w dziedzinie: nauk o zdrowiu*
Jako nowożytny język obcy na egzamin kwalifikacyjny wybieram: język angielski/niemiecki/francuski*
* Zaznaczyć właściwe.

DANE KANDYDATA:
1. Nazwisko: …………………………………. imiona: ……………………………………………………...
2. Nazwisko rodowe: ………………………………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………….
(dzień/miesiąc/rok)

(miejscowość)

………………………………………………………………………………………………………………
(województwo)

………………………………………………

……………………………………………...

(kraj urodzenia)

(kraj pochodzenia)

………………………………………………………………………………………………………………
(narodowość)

4. Obywatelstwo: …………………………………………………………………………………………….
5. Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie: …………………………………………………………………………………………….
(nazwa uczelni, wydział, rok ukończenia)

7. Adres zameldowania: ..................................................................................................................................
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

8. Dane do kontaktu: ………………………………………………………………………………………...
(numer telefonu, w tym komórkowego, adres email)

9. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

10. Seria i nr dowodu osobistego/paszportu: ……………………………….PESEL: …………………….

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na studia doktoranckie oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu
studiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922, ze zm.).
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie, a następnie przebiegu studiów, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście zbiorczej informującej o terminie
i miejscu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, wysyłanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
do kandydatów zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
 Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) wraz z wynikami postępowania
rekrutacyjnego na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 Zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
o konieczności niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w przypadku ich zmiany.
Prawdziwość danych zawartych w podaniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem
Łódź, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................
(podpis kandydata)

Kierownik studiów doktoranckich
……………………………………….
(podpis i pieczęć)

Opiekun naukowy
………………………
(podpis i pieczęć)

Do podania załączam**:
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

Spis dokumentów

Potwierdzenie
przyjęcia
dokumentów

Pokwitowanie odbioru
dokumentów przez
kandydata

podpisany życiorys w formie CV, z opisem dotychczasowego kształcenia,
doświadczenia zawodowego oraz udziału w badaniach naukowych
oryginał/odpis** dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia
umożliwiającego podjęcie studiów doktoranckich**:
a) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich uzyskanego w Rzeczypospolitej Polskiej albo
b) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu
ukończenia studiów za granicą, uznanego za równorzędny z polskim dyplomem
ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą albo
c) dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego,
na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich
w Rzeczypospolitej Polskiej albo
d) dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanego
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy albo
e) potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o którym mowa w art. 191a ust.
7a ustawy
certyfikat
potwierdzający
znajomość
języka
polskiego/zaświadczenie
potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim/zaświadczenie wydane przez Uniwersytet, potwierdzające
znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów
w języku polskim**
zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za okres studiów pierwszego i drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub za okres studiów wyższych,
uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub
jednolitymi studiami magisterskimi (do dwóch miejsc po przecinku) / średniej ocen
uzyskanej w toku studiów (w przypadku kandydata będącego beneficjentem
programu ,,Diamentowy Grant”)**
informację o dotychczasowych osiągnięciach w pracy naukowej, uwzględniającą
w szczególności: publikacje naukowe/komunikaty zjazdowe (kserokopie publikacji
i komunikatów)/stypendium ministra**
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6.

zaświadczenia o odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów
/ukończonych studiach podyplomowych**

7.

zaświadczenie o ukończonych studiach MBA

8.

zaświadczenie o zatrudnieniu

9.

10.

11.

12.
13.

informację o osiągnięciach zawodowych: ukończonych certyfikowanych
szkoleniach menedżerskich/ udokumentowanym wdrożeniu systemu zarządzania
w jednostce ochrony zdrowia lub jego racjonalizacji/nagrodach w zakresie
zarządzania w jednostce ochrony zdrowia lub jednostką ochrony zdrowia**
certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego języka obcego, innego niż język
będący przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego i język ojczysty kandydata,
wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia
19 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 261)
dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego
kopię dokumentu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
na podstawie okazanego oryginału, przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną
za obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego
cztery aktualne fotografie w formacie przeznaczonym do dokumentu tożsamości

** Zaznaczyć właściwe.

(WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH)

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
Członkowie Komisji:
1) ....................................................................
Przewodniczący Komisji
..................................
(pieczęć jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej

2) ....................................................................
Kierownik studiów doktoranckich

za obsługę administracyjną studiów doktoranckich)

3) ....................................................................
Lektor języka obcego

4) ....................................................................
5) ....................................................................
6) ....................................................................
7) ....................................................................

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
Lp.

1.

2.

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych
w postępowaniu kwalifikacyjnym

Punktacja

WYNIKI EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH:
- skala ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5;
- liczbę punktów liczy się według zasady: do oceny z egzaminu z nowożytnego
łącznie nie
języka obcego dodaje się ocenę z egzaminu z przedmiotu kierunkowego
więcej niż
pomnożoną przez 2, a uzyskany wynik, zaokrąglony do jednego miejsca
15 pkt
po przecinku, stanowi liczbę przyznanych punktów;
- ocena niedostateczna z egzaminu wyklucza kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego
egzamin pisemny z nowożytnego języka obcego

ocena z egzaminu:

egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego

ocena z egzaminu:

ŚREDNIA OCEN:
nie więcej
za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów niż 10 pkt
magisterskich, lub za okres studiów wyższych, uznanych za równorzędne
ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami
magisterskimi (do dwóch miejsc po przecinku)/uzyskana w toku studiów –
dotyczy kandydata będącego beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant”
(zaznaczyć właściwe)

liczba punktów

łączna
liczba
punktów

liczba punktów

średnią ocen, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, mnoży się przez 2,
a uzyskany wynik, zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku, stanowi liczbę
przyznanych punktów (np.: 3,81 x 2 = 7,62 = 7,6; 3,86 x 2 = 7,72 = 7,7)
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
3.

łącznie nie
więcej niż
10 pkt

liczba punktów

łączna
liczba
punktów
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a) artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych

b) komunikaty zjazdowe
c) stypendium ministra lub status beneficjenta programu „Diamentowy Grant”

po 1 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt
po 0,5 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt
1 pkt
1 pkt

d) indywidualny tok studiów

e) dodatkowy język obcy, inny niż będący przedmiotem egzaminu 1 pkt
kwalifikacyjnego – certyfikat wymieniony w załączniku do rozporządzenia
MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
2 pkt
f) ukończone studia podyplomowe
1 pkt

g) ukończone studia MBA
OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

a) ukończone certyfikowane szkolenia menedżerskie
4.

b) udokumentowane wdrożenie systemu zarządzania w jednostce ochrony
zdrowia lub jego racjonalizacja
c) lokalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe nagrody w zakresie zarządzania
w jednostce ochrony zdrowia lub jednostką ochrony zdrowia

łącznie nie
więcej niż
5 pkt
po 1 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt
1 pkt

liczba punktów

łączna
liczba
punktów

po 1 pkt,
łącznie nie
więcej niż
2 pkt

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM: …………………………………………

 Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym łącznie nie więcej niż 40 punktów.
 Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez
kandydata co najmniej 20 punktów.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
Komisja Rekrutacyjna postanawia zakwalifikować/nie zakwalifikować *** kandydata do przyjęcia na stacjonarne
studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia
w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi”.
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:
1.

……………………………………………….

3. ……………………………………………….

2.

……………………………………………….

4. ……………………………………………….

Łódź, …………………………………………

……………………………………………………………………………
(pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

*** Zaznaczyć właściwe.
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Załącznik nr 8 do uchwały nr 171/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019

1.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na prowadzone w Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie, z wyjątkiem kandydatów
na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia, uzyskują
w postępowaniu kwalifikacyjnym punkty rekrutacyjne za:
1) średnią ocen:
a) za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich (bez ocen za egzaminy dyplomowe) – w przypadku absolwentów
studiów wyższych,
b) uzyskaną w toku studiów – w przypadku kandydata będącego beneficjentem
programu ,,Diamentowy Grant”
– przy czym liczbę punktów liczy się według zasady: średnią ocen, zaokrągloną
do dwóch miejsc po przecinku, mnoży się przez 3, a uzyskany wynik, zaokrąglony
do jednego miejsca po przecinku (np.: 3,81 x 3 = 11,43 = 11,4; 3,86 x 3 = 11,58 =
= 11,6), stanowi liczbę punktów przyznawanych kandydatowi (liczba ta nie może być
większa niż 15);
2) wyniki egzaminów kwalifikacyjnych z:
a) nowożytnego języka obcego,
b) egzaminu z przedmiotu kierunkowego
– przy czym liczba punktów przyznanych kandydatowi odpowiada sumie ocen
z egzaminów (wg skali: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5) i nie może być większa niż 10;
3) za osiągnięcia naukowe, według następujących kryteriów:
a) artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych –
po 1 pkt, łącznie nie więcej niż 3 pkt,
b) komunikaty zjazdowe – po 0,5 pkt, łącznie nie więcej niż 2 pkt,
c) nagrody zdobyte na ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach
studenckich towarzystw naukowych, lub innych towarzystw naukowych, nagrody
rektora – po 1 pkt, łącznie nie więcej niż 3 pkt,
d) stypendium ministra lub status beneficjenta programu „Diamentowy Grant” –
2 pkt,
e) indywidualny tok studiów – 2 pkt,
f) dodatkowy język obcy, inny niż będący przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego,
którego znajomość jest potwierdzona certyfikatem wymienionym w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 261) – 1 pkt,
g) ukończone studia podyplomowe – 1 pkt,
h) ukończona lub trwająca specjalizacja lekarska (karta szkolenia specjalizacyjnego
lub dyplom specjalisty) – 1 pkt,
– przy czym łączna liczba przyznanych punktów nie może być większa niż 15.

2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie dla menedżerów
ochrony zdrowia, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności
kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia
na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, uzyskują
w postępowaniu kwalifikacyjnym punkty rekrutacyjne za:
1) średnią ocen:
a) za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich (bez ocen za egzaminy dyplomowe) – w przypadku absolwentów
studiów wyższych,
b) uzyskaną w toku studiów – w przypadku kandydata będącego beneficjentem
programu ,,Diamentowy Grant”
– przy czym liczbę punktów liczy się według zasady: średnią ocen, zaokrągloną
do dwóch miejsc po przecinku, mnoży się przez 2, a uzyskany wynik, zaokrąglony
do jednego miejsca po przecinku (np.: 3,81 x 2 = 7,62 = 7,6; 3,86 x 2 = 7,72 = 7,7),
stanowi liczbę punktów przyznawanych kandydatowi (liczba ta nie może być większa
niż 10);
2) wyniki egzaminów kwalifikacyjnych z:
a) nowożytnego języka obcego,
b) egzaminu z przedmiotu kierunkowego
– przy czym liczbę punktów liczy się według zasady: do oceny
z egzaminu z nowożytnego języka obcego dodaje się ocenę z egzaminu z przedmiotu
kierunkowego pomnożoną przez 2 (oceny z egzaminów wg skali: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5),
a uzyskany wynik, zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku, stanowi liczbę
punktów przyznawanych kandydatowi (liczba ta nie może być większa niż 15);
3) osiągnięcia naukowe, według następujących kryteriów:
a) artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych –
po 1 pkt, łącznie nie więcej niż 2 pkt,
b) komunikaty zjazdowe – po 0,5 pkt, łącznie nie więcej niż 2 pkt,
c) stypendium ministra lub status beneficjenta programu „Diamentowy Grant” –
1 pkt,
d) indywidualny tok studiów – 1 pkt,
e) dodatkowy język obcy, inny niż będący przedmiotem egzaminu,
kwalifikacyjnego, którego znajomość jest potwierdzona certyfikatem
wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. – 1 pkt,
f) ukończone studia podyplomowe – 2 pkt,
g) ukończone studia MBA – 1pkt
– przy czym łączna liczba przyznanych punktów nie może być większa niż 10;
4) osiągnięcia zawodowe, według następujących kryteriów:
a) ukończone certyfikowane szkolenia menedżerskie – po 1 pkt, łącznie nie więcej
niż 2 pkt,
b) udokumentowane wdrożenie systemu zarządzania w jednostce ochrony zdrowia
lub jego racjonalizacja – 1 pkt,
c) lokalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe nagrody w zakresie zarządzania
w jednostce ochrony zdrowia lub jednostką ochrony zdrowia – po 1 pkt, łącznie
nie więcej niż 2 pkt
– przy czym łączna liczba przyznanych punktów nie może być większa niż 5.

