
 

 

 
Zarządzenie nr 94/2019 

z dnia 17 października 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie ustalenia planu rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej  

na rok akademicki 2019/2020 w związku z realizacją projektów w ramach  konkursu  

TEAM-NET, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

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

(Dz. U. poz. 1668, ze zm.), oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uchwała  

nr 307/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), w związku  

z § 7 ust. 4 uchwały nr 271/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi na rok akademicki 2019/2020, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się plan rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, 

prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w dyscyplinach naukowych: nauki 

farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, w związku z realizacją następujących 

projektów w ramach  konkursu TEAM-NET, finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  

2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: 

Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R: 

1) „Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz 

granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych  

i terapeutycznych”; 

2) „Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania 

podtypów komórek białaczkowych”.  

2. Plan rekrutacji uzupełniającej określa załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 94/2019 

z dnia 17 października 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

                                                 
 Projekty realizowane w ramach konkursu TEAM-NET: „Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń 

funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych”, „Platforma  

do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych”.  

 

 
PLAN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI  

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 
 

Ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 

1) naboru, limitu przyjęć oraz miejsc w Szkole Doktorskiej przyznanych  

w związku z realizacją projektów w ramach konkursu TEAM-NET, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 

2) wykazu tematów prac badawczych proponowanych  w związku  

z realizacją projektów w ramach  konkursu TEAM-NET 

 

do 18 października 2019 r. 

Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 
18 – 23 października  2019 r. 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej – weryfikacja 

dokumentów złożonych przez kandydatów, dopuszczenie kandydatów  

do postępowania kwalifikacyjnego 

 

24 października 2019 r. 

Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego   

28 października 2019 r.,  

godz. 11.00 
 

Ogłoszenie wyników egzaminu  kwalifikacyjnego z nowożytnego języka 

obcego na stronie internetowej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

29 października  2019 r., 

 godz. 12.00 

Egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego 

 
 

30 października 2019 r.,  

od godz. 9.00  

 

(pl. Hallera 1B, II piętro, sala 238) 

 

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

31 października 2019 r.,  

godz. 12.00 

Wpis na listę doktorantów lub wydanie decyzji administracyjnej  

o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej   

 
do 4 listopada 2019 r.  


