PROJEKT
Zarządzenie nr 19/2018
z dnia 29 marca 2018 roku
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie ogłoszenia naboru na stacjonarne oraz niestacjonarne 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., w związku z § 1 ust. 4 Regulaminu
studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (t.j. uchwała nr 68/2017 z dnia
27 kwietnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zarządza się, co następuje:
§1
Ogłasza się nabór na stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki
2018/2019, prowadzone na wydziałach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
1) Wydziale Farmaceutycznym − w dziedzinie nauk farmaceutycznych;
2) Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego − w dziedzinie nauk
medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna;
3) Wydziale Nauk o Zdrowiu − w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinach naukowych:
biologia medyczna, medycyna, oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu;
4) Wydziale Lekarskim − w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinach naukowych:
biologia medyczna, medycyna, stomatologia;
5) Wydziale Wojskowo-Lekarskim − w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinach
naukowych: biologia medyczna, medycyna.
§2
Nabór na stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie odbywa się
na miejsca zgłoszone przez kierowników klinik, oddziałów klinicznych i zakładów,
zatwierdzone przez dziekanów, w terminach ustalonych w planie rekrutacji, zatwierdzonym
przez Rektora w odrębnym zarządzeniu.
§3
1. Ogłoszenie o naborze na stacjonarne studia doktoranckie, wraz z listą zgłoszonych miejsc,
podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu w terminie
do 31 marca 2018 r.
2. Ogłoszenia o naborze na niestacjonarne studia doktoranckie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu co najmniej na dwa miesiące przed
terminem rozpoczęcia cyklu kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich.
§4
Nabór na niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 przeprowadza się
odrębnie na semestr zimowy i semestr letni.

§5
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.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Otrzymują:
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika
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