
 
 

Zarządzenie nr 49/2019 

z dnia 8 lipca 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie ustalenia na rok akademicki 2019/2020 wysokości i liczby stypendiów 

doktoranckich oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w przypadku 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich 

 
Na podstawie § 47 ust. 4 pkt 10 i 32 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 

2011 r., ze zm. w związku z art. 200 i 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‒ Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), § 11-15 rozporządzenia Ministra Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i  stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1480) w związku z art. 279 ust. 1 ustawy 

z  dnia  3  lipca  2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym 

i  nauce  (Dz.  U.  poz.  1669, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów 

doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (zarządzenie nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 

2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Zarządzenie określa wysokość i liczbę stypendiów doktoranckich oraz zasady przyznawania 

stypendiów doktoranckich w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w odniesieniu do uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich, w tym 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 

Ustala się na rok akademicki 2019/2020: 

1) wysokość stypendium doktoranckiego w kwocie 1 600,00 zł miesięcznie; 

2) liczbę stypendiów doktoranckich nie wyższą niż 330. 

 

§ 3 

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich stypendium doktoranckie 

może zostać przyznane doktorantowi, który: 

1) w czasie studiów doktoranckich przebywał na urlopie macierzyńskim lub 

2) w roku akademickim 2018/2019 wykazał się bogatym dorobkiem naukowym, tj. był 

pierwszym autorem co najmniej 3 publikacji o współczynniku Impact Factor (IF) lub 

3) jest kierownikiem grantu NCN preludium lub innego grantu badawczego o wartości powyżej 

50 000,00 zł. 

 

§ 4 

Zasady i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania 

stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wprowadzony zarządzeniem 

nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztc


§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

z upoważnienia Rektora: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich 

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski 
 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 


