
 

 

 

 

Zarządzenie nr 61/2018 

z dnia 13 września 2018 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego  

dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz kryteriów do przyznania 

stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 
 

Na podstawie art. 200 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 i 32 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063, ze zm.) oraz § 13 ust. 1 i 15 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696) oraz  § 9 regulaminu 

przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi stanowiącym 

załącznik do zarządzenia nr 30/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi,  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 46/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich oraz kryteriów do przyznania stypendium doktoranckiego w roku 

akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, po § 4 dodaje się § 4a 

w brzmieniu: 

„§ 4a 

Zarządzenia nie stosuje się do uczestników interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów 

doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 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.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 


