PROJEKT
Zarządzenie nr 18/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia planów rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., zarządzam, co następuje:
§1
Zatwierdza się plany rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi na rok akademicki 2018/2019:
1) ustalony przez rady wydziałów plan rekrutacji na stacjonarne oraz niestacjonarne studia
doktoranckie – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) ustalony przez Radę Wydziału Farmaceutycznego plan dodatkowej rekrutacji na stacjonarne
studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym – stanowiący załącznik nr 2
do zarządzenia.
§2
Zarządzenia nie stosuje się 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
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Otrzymują:
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika
- intranet/BIP

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

PLAN REKRUTACJI
NA STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
Procedury rekrutacji na studia
doktoranckie

Plan rekrutacji
na stacjonarne studia
doktoranckie
na rok akademicki 2018/2019
STYCZEŃ – LUTY

Plan rekrutacji
na niestacjonarne studia
doktoranckie na semestr zimowy
roku akademickiego 2018/2019
17 sierpnia 2018 r. (piątek)

Plan rekrutacji
na niestacjonarne studia
doktoranckie na semestr letni
roku akademickiego 2018/2019
11 stycznia 2019 r. (piątek)

do 30 marca 2018 r. (piątek)

do 2 lipca 2018 r. (poniedziałek)

Termin składania dokumentów

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

17 sierpnia 2018 r. (piątek)

do 19 listopada 2018 r.
(poniedziałek)
11 stycznia 2019 r. (piątek)

Komisja dopuszczająca
do egzaminów
Egzamin z języka obcego

11 maja 2018 r. (piątek),
godz. 12.00
od 21 do 31 maja 2018 r.
godzina i miejsce do uzgodnienia
z CNJO
4 czerwca 2018 r. (poniedziałek),
godz. 12.00
7 i 8 czerwca 2018 r. (czwartek,
piątek), godz. 9.00 – 14.30
13 czerwca 2018 r. (środa),
godz. 12.00
29 czerwca 2018 r. (piątek)

31 sierpnia 2018 roku (piątek),
godz. 10.00
7 września 2018 r. (piątek),

23 stycznia 2019 r. (środa),
godz. 10.00
6 lutego 2019 r. (środa),

godz. 9.00 – 14.00

godz. 9.00 – 14.30

6 lipca 2018 r. (piątek), godz.
12.00
1 października 2018 r.
(poniedziałek)

Termin złożenia zapotrzebowania
na miejsce doktoranckie
Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie wyników egzaminu
z języka obcego
Egzamin z przedmiotu
kierunkowego
Ogłoszenie wyników
Termin odwoławczy
Ogłoszenie listy przyjętych
Rozpoczęcie studiów
doktoranckich

—

—

7 września 2018 r. (piątek),

6 lutego 2019 r. (środa)

godz. 9.00 – 14.00

w godz. 9.00 – 14.30

11 września 2018 r. (wtorek),
godz. 12.00
—

11 lutego 2019 r. (poniedziałek),
godz. 12.00
—

14 września 2018 r. (piątek),
godz. 12.00
1 października 2018 r.
(poniedziałek)

15 lutego 2019 r. (piątek),
godz. 12.00
1 marca 2019 r. (czwartek)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

PLAN DODATKOWEJ REKTRUTACJI
NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE NA WYDZIALE
FARMACEUTYCZNYM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Procedury rekrutacji na studia
doktoranckie
Termin złożenia zapotrzebowania
na miejsce doktoranckie
Ogłoszenie naboru

Plan dodatkowej rekrutacji
na stacjonarne studia doktoranckie
prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym
na rok akademicki 2018/2019
1 – 22 czerwca 2018 r.
do 29 czerwca 2018 r. (piątek)

Termin składania dokumentów

31 lipca 2018 r. (wtorek)

Komisja dopuszczająca do egzaminów

6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 12.00

Egzamin z języka obcego

14 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminu
z języka obcego
Egzamin z przedmiotu kierunkowego

16 sierpnia 2018 r. (czwartek), godz. 12.00

Ogłoszenie wyników

31 sierpnia 2018 r. (piątek), godz. 12.00

Termin odwoławczy

10 września 2018 r. (poniedziałek)

Ogłoszenie listy przyjętych

11 września 2018 r. (wtorek), godz. 12.00

Rozpoczęcie studiów doktoranckich

1 października 2018 r. (poniedziałek)

30 sierpnia 2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 14.30

