
 
Zarządzenie nr 24/2018  

z dnia 17 kwietnia 2018 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, prowadzonych  

w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie 

łódzkich uczelni publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.2. Studia doktoranckie 

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. poz. 1696) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 i § 111 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego oraz wniosek Rady Wydziału Nauk 

Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego tworzy się interdyscyplinarne studia 

doktoranckie, prowadzone w ramach projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia 

doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.2. Studia doktoranckie, zwane dalej 

„studiami doktoranckimi”. 

2. Studia doktoranckie będą prowadzone jako studia środowiskowe przez Wydział Lekarski 

oraz Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Chemii 

Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie umowy zawartej między ww. uczelniami.    

3. Studia doktoranckie będą prowadzone: 

1) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,  

w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinach naukowych: biologia medyczna, 

medycyna, stomatologia; 

2) w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie naukowej: 

chemia; 

3) w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 

naukowej: technologia chemiczna. 

4. Kształcenie na studiach doktoranckich będzie prowadzone dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019. 

 

§ 2 

1. Studia doktoranckie będą prowadzone w formie studiów stacjonarnych.  

2. Studia doktoranckie będą trwały 4 lata.  

3. Studia doktoranckie będą prowadzone zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, 

określonymi przez Radę Wydziału Lekarskiego i Radę Wydziału Nauk Biomedycznych  

i Kształcenia Podyplomowego, zatwierdzonymi przez Senat, oraz planami i programami 

studiów, uchwalonymi przez Radę Wydziału Lekarskiego i Radę Wydziału Nauk 

Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.  

 

 



4. Absolwenci studiów doktoranckich uzyskają stopień naukowy: 

a) doktora nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: biologia medyczna, medycyna lub 

stomatologia, lub 

b) doktora nauk chemicznych, w dyscyplinie naukowej: chemia, lub  

c) doktora nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej: technologia chemiczna. 

5. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie określa uchwała Senatu.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                              R E K T O R 

 

 

 

                                                             prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 
 

Otrzymują:  

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 

 


