
 
                                   

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 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), w związku z § 34 ust. 3 pkt 3 i § 112 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi uzyskują w postepowaniu kwalifikacyjnym punkty za: 

1) średnią ocen: 

a) za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub 

równorzędnych (bez oceny za egzamin dyplomowy) – w przypadku absolwentów 

studiów wyższych, 

b) uzyskaną w toku studiów – w przypadku kandydata będącego beneficjentem programu 

,,Diamentowy Grant” 

liczoną według zasady: średnia ocen jest równa liczbie punktów, którą mnoży się przez 3, 

wynik zaokrągla się do pierwszego miejsca po przecinku, według następującego wzoru: 

od 3,81 do 3,85 = 3,8 x 3 = 11,4; 

od 3,86 do 3,89 = 3,9 x 3 = 11,7; 

– przy czym łączna suma przyznanych punktów nie może być wyższa niż 15. 

2) wynik egzaminu z: 

a) nowożytnego języka obcego, 

b) egzaminu z przedmiotu kierunkowego 

– liczony według zasady, że uzyskana przez kandydata ocena wg skali: 2, 3, 3,5; 4; 4,5; 5, 

odpowiada liczbie przyznanych punktów – przy czym łączna suma przyznanych punktów 

nie może być wyższa niż 10; 

3) za osiągnięcia naukowe – według następującego kryterium: 

a) publikacje opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych  

- po 1 pkt, nie więcej niż 3 pkt, 

b) komunikaty zjazdowe - po 0,5 pkt, nie więcej niż 2 pkt, 

c) za nagrody na ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach Studenckich 

Towarzystw Naukowych albo innych towarzystw naukowych - po 1 pkt, nie więcej niż 

3 pkt, 

d) za stypendium ministra/beneficjent programu „Diamentowy Grant” - 2 pkt, 



e) za udział w Indywidualnym Toku Studiów (ITS) - 2 pkt, 

f) za dodatkowy język obcy (inny niż wskazany do egzaminu kwalifikującego na studia 

doktoranckie, potwierdzony kopią certyfikatu wymienionego w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 

r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. poz. 1586) - 1 pkt, 

g) za ukończone studia podyplomowe o tematyce związanej z dziedziną pracy doktorskiej  

- 1 pkt, 

h) za ukończoną lub prowadzoną specjalizację lekarską (Karta szkolenia specjalizacyjnego) 

- 1 pkt, 

– przy czym łączna suma przyznanych punktów nie może być wyższa niż 15; 

 

§ 2 

Kandydat w postepowaniu kwalifikacyjnym może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

 

§ 3 

Ocena niedostateczna uzyskana z nowożytnego języka obcego lub przedmiotu kierunkowego 

wyklucza kandydata z postepowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 4 

1. Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie przez kandydata w postepowaniu 

kwalifikacyjnym co najmniej 20 punktów, na podstawie przyjętych kryteriów, o których 

mowa w § 1, w tym uzyskanych z egzaminu z nowożytnego języka obcego i egzaminu 

z przedmiotu kierunkowego, zdanych na co najmniej ocenę dostateczną. 

2. Kolejność przyjęć na studia doktoranckie ustala się na podstawie uzyskanej przez 

kandydatów liczby punktów. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 378/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie określenia zasad obliczania punktów kwalifikacyjnych kandydatów 

na studia doktoranckie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika, 

- intranet/BIP 


