
         
 

Zarządzenie nr 17/2017 

z dnia  10 marca 2017 roku 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie uruchomienia naboru na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie 

prowadzone przez wydziały Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

na rok akademicki 2017/2018 

 

Na podstawie § 47 ust 4 pkt 10 i pkt 30 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 

29 września 2011 r., ze zm. oraz § 1 ust. 2 i 4 Regulaminu studiów doktoranckich 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (uchwała Senatu nr 379/2015 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi, ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uruchamia nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia 

doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 na:  

1) Wydziale Farmaceutycznym − w dziedzinie nauk farmaceutycznych; 

2) Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego − w dziedzinie nauk 

medycznych w zakresie medycyny; 

3) Wydziale Nauk o Zdrowiu − w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny 

i biologii medycznej oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu; 

4) Wydziale Lekarskim − w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny, biologii 

medycznej i stomatologii; 

5) Wydziale Wojskowo-Lekarskim − w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny  

i biologii medycznej. 

 

§ 2 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz zasady obliczania punktów kwalifikacyjnych 

kandydatów na studia doktoranckie ustala Senat. 

 

§ 3 

1. Nabór na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na miejsca zgłoszone przez 

kierownika jednostki organizacyjnej i zatwierdzone przez Dziekana, w terminach 

ustalonych w planie rekrutacji. 

2. Ogłoszenie o naborze wraz z listą zgłoszonych na stacjonarne studia doktoranckie miejsc 

podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, nie później niż do 31 marca 2017 r. 

 

§ 4 

1. Nabór na niestacjonarne studia doktoranckie odbywa się na miejsca zgłoszone przez 

opiekuna naukowego i zatwierdzone przez Dziekana, na druku Wniosek/Oświadczenie, 

w terminach ustalonych w planie rekrutacji. 

http://doktoranckie.umed.pl/pliki/Uchwa%C5%82a-502.pdf
http://doktoranckie.umed.pl/pliki/Uchwa%C5%82a-502.pdf
http://doktoranckie.umed.pl/pliki/Uchwa%C5%82a-502.pdf
http://rekrutacja.pk.edu.pl/index.php/zasady-rekrutacji-2013-2014/harmonogram-rekrutacji?id=339
http://rekrutacja.pk.edu.pl/index.php/zasady-rekrutacji-2013-2014/harmonogram-rekrutacji?id=339


2. Ogłoszenia o naborze na niestacjonarne studia doktoranckie podaje się do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nie później niż na 

2 miesiące przed terminem rozpoczęcia studiów. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- Intranet/BIP 

 


