
 

 

 
Zarządzenie nr 5/2022 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zasad zaliczania roku na studiach doktoranckich w roku akademickim 

2021/2022 oraz zasad składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 

na rok akademicki 2022/2023 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  ̶  Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.), oraz na podstawie § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku z zarządzeniem 

nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie 

działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, ze zm. (t.j. zarządzenie nr 103/2021 z dnia 1 października 2021 r. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się następujące zasady zaliczania roku na studiach doktoranckich w roku akademickim 

2021/2022: 

1) zaliczenie roku odbywa się na podstawie: 

a) zaopiniowanego przez opiekuna naukowego lub promotora sprawozdania rocznego 

z przebiegu studiów doktoranckich, zgodnego ze wzorem określonym  

w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym  

w Łodzi, wprowadzonym uchwałą nr 379/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm. (t.j. uchwała nr 68/2017 z dnia 

27 kwietnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zawierającego: 

- wykaz zaliczonych seminariów, 

- potwierdzenie zrealizowania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,   

b) karty okresowych osiągnięć doktoranta, wygenerowanej z systemu Wirtualna 

Uczelnia, 

c) ocen wpisanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia do systemu 

informatycznego Wirtualna Uczelnia, 

d) ocen lub informacji o zaliczeniu przedmiotu, umieszczonych na listach doktorantów, 

przesyłanych przez nauczycieli akademickich do Centrum Obsługi Doktorantów  

za pośrednictwem poczty elektronicznej;  

2) znosi się obowiązek składania indeksu do kierownika studiów doktoranckich. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, doktorant składa osobiście w Centrum 

Obsługi Doktorantów lub za pośrednictwem skrzynki podawczej Uniwersytetu, nie później 

niż w terminie do dnia 30 czerwca, po wcześniejszym wpisaniu się do terminarza dostępnego 

online w systemie informatycznym Uniwersytetu. Doktoranci obsługiwani są indywidualnie, 

z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu  nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa  

SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.   



 

 

 

§ 2 

1. Ustala się następujące zasady składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

na rok akademicki 2022/2023: 

1) wniosek składa się do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pośrednictwem 

kierownika studiów doktoranckich, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  

do 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, ze zm. (t.j. zarządzenie nr 121/2019 z dnia 

19 grudnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi); 

2) wniosek należy złożyć osobiście w Centrum Obsługi Doktorantów, nie później niż  

w terminie do dnia 30 czerwca, po wcześniejszym wpisaniu się do terminarza dostępnego 

online w systemie informatycznym Uniwersytetu; 

3) wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 2, nie podlegają rozpatrzeniu; 

4) doktoranci obsługiwani są w Centrum Obsługi Doktorantów indywidualnie,  

z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu  nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm. 

2. Do osiągnięć doktoranta podlegających ocenie w związku z przyznawaniem stypendium 

doktoranckiego na rok akademicki 2022/2023 nie zalicza się publikacji uwzględnionych 

we wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium 

doktoranckiego na rok akademicki 2021/2022. 

 

§ 3 

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu stosuje się przepisy Regulaminu studiów 

doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Regulaminu przyznawania stypendiów 

doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                              

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

 

 

 
Ogłoszenie aktu prawnego: 
- intranet/BIP 

 

 


