
 

 
 

Zarządzenie nr 21/2017 

z dnia 23 marca 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie terminów rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie 

prowadzone przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

na rok akademicki 2017/2018 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm. oraz § 4 Regulaminu studiów doktoranckich 

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

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się terminy rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 na wydziałach 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z ustalonym przez poszczególne rady wydziałów 

planem rekrutacji, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Nabór na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzony jest na rok 

akademicki 2017/2018. 

2. Nabór na pierwszy rok niestacjonarnych studiów doktoranckich przeprowadzany jest odrębnie 

na semestr zimowy i na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

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

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 



 
Załącznik do zarządzenia nr 21/2017 

z dnia 23 marca 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

TERMINY REKTRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE na rok akademicki 2017/2018 

na wydziałach: Farmaceutycznym, Lekarskim, Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, 

Nauk o Zdrowiu, Wojskowo-Lekarskim 

Procedury rekrutacji na studia 

doktoranckie 

Plan rekrutacji 

na stacjonarne studia doktoranckie  

na rok akad. 2017/2018 

Plan rekrutacji 

na niestacjonarne studia doktoranckie 

na semestr zimowy roku akad. 2017/2018 

Plan rekrutacji 

na niestacjonarne studia doktoranckie 

na semestr letni roku akad. 2017/2018 

Termin złożenia wniosku 

o miejsce doktoranckie 

STYCZEŃ-LUTY  18 sierpnia 2017 r. (piątek) 12 stycznia 2018 r. (piątek) 

Ogłoszenie naboru 

 

do 31 marca 2017 r. (piątek) do 03 lipca 2017 r. (poniedziałek) do 20 listopada 2017 r. 

(poniedziałek) 

Termin składania dokumentów 

 

28 kwietnia 2017 r. (piątek) 18 sierpnia 2017 r. (piątek) 12 stycznia 2018 r. (piątek) 

Komisja dopuszczająca do 

egzaminów 

09 maja 2017 r. (wtorek), godz. 1400  30 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 1000 24 stycznia 2018 r. (środa),godz. 1000 

Egzamin z języka obcego w okresie od 22 do 31 maja 2017 r., 

godz. i miejsce do uzgodnienia 

z Centrum Nauczania Języków Obcych 

06 września 2017 r. (środa), 

godz. 900 – 1400 

02 lutego 2018 r. (piątek), 

godz. 900 – 1430 

Ogłoszenie wyników egzaminu 

z języka obcego 

05 czerwca 2017 r. (poniedziałek), 

godz. 1200  

  

Egzamin z przedmiotu 

kierunkowego 

08 i 09 czerwca 2017 r. (czwartek, 

piątek), godz. 900 – 1430  

06 września 2017 r. (środa), 

godz. 900 – 1430 

02 lutego 2018 r. (piątek), 

godz. 900 – 1430 

Ogłoszenie wyników 14 czerwca 2017 r. (środa), godz. 1200  11 września 2017 r. (poniedziałek), 

godz. 1200 

12 lutego 2018 r. (poniedziałek), 

godz. 1200 

Termin odwoławczy 

 

30 czerwca 2017 r. (piątek)   

Ogłoszenie listy przyjętych 07 lipca 2017 r. (piątek), godz. 1200 18 września 2017 r. (poniedziałek), 

godz. 1200 

16 lutego 2018 r. (piątek), godz. 1200 

Rozpoczęcie studiów 

doktoranckich 

02 października 2017 r. (poniedziałek) 02 października 2017 r. (poniedziałek) 01 marca 2018 r. (czwartek) 


