
 

 
 

Zarządzenie nr 25/2018 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zatwierdzenia planu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na studia 

doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, współfinansowane  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

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 § 6 ust. 1 uchwały nr 171/2018 z dnia  

29 marca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się ustalone przez rady wydziałów plany rekrutacji na rok akademicki 2018/2019  

na studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, współfinansowane  

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: 

1) plan rekrutacji na interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie, 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”, stanowiący załącznik  

nr 1 do zarządzenia;  

2) plan rekrutacji na interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone  

na Wydziale Lekarskim w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie  

w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku”, 

stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3) plan rekrutacji na interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone  

na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego  

w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni 

publicznych”, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 

§ 2 

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 25/2018 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Plan rekrutacji na interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie 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”  

na rok akademicki 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury rekrutacji na studia doktoranckie 

 

 

Terminy 

 

Złożenie wniosku do Rektora o przyznanie miejsc  

na studia doktoranckie 

 

do 20 kwietnia 2018 r. 

Ogłoszenie naboru na studia doktoranckie oraz 

wykazu miejsc na studiach doktoranckich  

 

do 25 kwietnia 2018 r. 

Składanie dokumentów przez kandydatów 

 
do 30 maja 2018 r. 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów 

Doktoranckich – zakwalifikowanie kandydatów  

do postępowania kwalifikacyjnego 

 

7 czerwca 2018 r., godz. 12.00 

Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka 

obcego  

 

15 czerwca 2018 r.,  godz. 15.00 
 

(Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi,  

Aula 1000, ul. Pomorska 251) 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu  kwalifikacyjnego  

z nowożytnego z języka obcego 

 

4 lipca 2018 r., godz. 12.00 

Egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego 

 
9 – 15 lipca 2018 r. , godz. 9.00 – 15.00 

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego  

 
18 lipca 2018 r., godz. 12.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

do przyjęcia na studia doktoranckie 

 

20 lipca 2018 r., godz. 12.00 

Wydawanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia 

doktoranckie 

 

do 20 sierpnia 2018 r.  



 

 
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/2018 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Plan rekrutacji na interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie prowadzone  

na Wydziale Lekarskim w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie  

w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku”  

na rok akademicki 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Procedury rekrutacji na studia doktoranckie 

 

 

Terminy 

 

Złożenie wniosku do Rektora o przyznanie miejsc  

na studia doktoranckie 

 

do 20 kwietnia 2018 r. 

Ogłoszenie naboru na studia doktoranckie oraz 

wykazu miejsc na studiach doktoranckich  

 

do 25 kwietnia 2018 r. 

Składanie dokumentów przez kandydatów 

 
do 14 maja 2018 r. 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów 

Doktoranckich – zakwalifikowanie kandydatów  

do postępowania kwalifikacyjnego 

 

21 maja 2018 r., godz. 12.00 

Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka 

obcego 

 

 

28 maja 2018 r. godz. 17.45 

 
(Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi,  

Aula 1000, ul. Pomorska 251) 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu  kwalifikacyjnego  

z nowożytnego z języka obcego 

 

8 czerwca 2018 r., godz. 12.00 

 

Egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego 11 czerwca 2018 r., godz. 9.00 – 14.30 

 

(Klinika Rehabilitacji Medycznej, CSK UM w Łodzi, 

ul. Pomorska 251, VIII piętro) 

 

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego  

 
13 czerwca 2018 r., godz. 12.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

do przyjęcia na studia doktoranckie 

 

29 czerwca 2018 r., godz. 12.00 

Wydawanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia 

doktoranckie 

 

do 30 lipca 2018 r. 



 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 25/2018 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

Plan rekrutacji na interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie  

prowadzone na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk Biomedycznych  

i Kształcenia Podyplomowego w ramach projektu „InterChemMed – 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”  

na rok akademicki 2018/2019 
 

 

 

Procedury rekrutacji na studia doktoranckie 

 

 

Terminy 

 

Złożenie wniosku do Rektora o przyznanie miejsc  

na studia doktoranckie 

 

do 20 kwietnia 2018 r. 

Ogłoszenie naboru na studia doktoranckie oraz 

wykazu miejsc na studiach doktoranckich  

 

do 25 kwietnia 2018 r. 

Składanie dokumentów przez kandydatów 

 
do 30 maja 2018 r. 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów 

Doktoranckich – zakwalifikowanie kandydatów  

do postępowania kwalifikacyjnego 

 

7 czerwca 2018 r., godz. 12.00 

Egzaminy kwalifikacyjne: 

- z nowożytnego języka obcego 

- z przedmiotu kierunkowego 

 

19 czerwca 2018 r. , godz. 9.00 – 14.00 

 

(Studium Doktoranckie UM w Łodzi) 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu  kwalifikacyjnego  

z nowożytnego z języka obcego 

 

4 lipca 2018 r., godz. 12.00 

Ogłoszenie wyników postępowania 

kwalifikacyjnego  

 

13 lipca 2018 r., godz. 12.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

do przyjęcia na studia doktoranckie 

 

19 lipca 2018 r., godz. 12.00 

Wydawanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia 

doktoranckie 

 

do 20 sierpnia 2018 r. 


