
 
 

Zarządzenie nr 26/2021 

z dnia 16 marca 2021 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie ustalenia na rok akademicki 2021/2022 wysokości i liczby stypendiów 

doktoranckich przyznawanych uczestnikom studiów doktoranckich oraz kryteriów 

przyznawania stypendium doktoranckiego w przypadku przedłużenia okresu 

odbywania studiów doktoranckich 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2  Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., oraz § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania 

stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wprowadzonego zarządzeniem 

nr 30/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (t.j.  zarządzenie 

nr 121/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), w związku 

z art. 279 ust. 1 i art. 285 ust. 1 ustawy z  dnia  3  lipca  2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę 

‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce  (Dz.  U.  poz.  1669, ze zm.), zarządza się, 

co następuje: 

 
§ 1 

Zarządzenie określa wysokość i liczbę stypendiów doktoranckich przyznawanych w roku 

akademickim 2021/2022 uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w tym uczestnikom interdyscyplinarnych stacjonarnych 

studiów doktoranckich, 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, oraz kryteria 

przyznawania stypendiów doktoranckich w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów 

doktoranckich. 

 

§ 2 

Ustala się na rok akademicki 2021/2022: 

1) wysokość stypendium doktoranckiego w kwocie 1 600,00 zł miesięcznie; 

2) limit stypendiów doktoranckich w łącznej liczbie 180, w tym 20 stypendiów przyznawanych   

w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich.  

  

§ 3 

1. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać 

stypendium doktoranckie doktorantowi niezatrudnionemu na stanowisku nauczyciela 

akademickiego, spełniającemu  następujące kryteria: 

1) w roku akademickim 2020/2021 doktorant był pierwszym autorem artykułu 

opublikowanego w czasopismach naukowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o punktacji co najmniej 100 pkt, lub 

2) doktorant jest kierownikiem grantu badawczego o wartości co najmniej 50 000,00 zł lub 

3) w czasie studiów doktoranckich doktorant przebywał na urlopie macierzyńskim, urlopie  

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim lub urlopie rodzicielskim, 

określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, i podczas tego urlopu nie 

pobierał stypendium doktoranckiego.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztc


2. Rektor bierze pod uwagę kryteria określone w ust. 1 według ich ważności, tj. w kolejności  

od pkt 1 do pkt 3. 

3. W razie niewypełnienia limitu stypendiów doktoranckich przyznawanych doktorantom  

w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, określonego  

w § 2 pkt 2, Rektor może podjąć decyzję o odpowiednim zwiększeniu limitu stypendiów 

doktoranckich dla pozostałej grupy doktorantów. 

 

§ 4 

Zasady i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania 

stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wprowadzony zarządzeniem 

nr 30/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 


