
 

 

 
 

Zarządzenie nr 43/2020 

z dnia 18 maja 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie planu rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej  

na rok akademicki 2020/2021 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85), oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 

27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku z § 6 ust. 4 uchwały nr 360/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły 

Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się plan rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 do Międzynarodowej Szkoły 

Doktorskiej, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w dyscyplinach: nauki 

farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także rekrutacji w ramach: 

1) programu „Doktorat wdrożeniowy”; 

2) konkursu Narodowego Centrum Nauki „PRELUDIUM BIS 1”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do zarządzenia nr 43/2020 

z dnia 18 maja 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 
PLAN REKRUTACJI  

DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

PROWADZONEJ PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI  

 

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 

 
Powołanie  Komisji Rekrutacyjnej ds. Międzynarodowej Szkoły 

Doktorskiej 

 

do 30 marca 2020 r.  

Ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi: 

1)  naboru, limitu przyjęć oraz wykazu miejsc w Międzynarodowej 

Szkole Doktorskiej przyznanych jednostkom badawczo- 

-dydaktycznym Uniwersytetu; 

2)  wykazu tematów prac badawczych proponowanych przez  jednostki 

badawczo-dydaktyczne Uniwersytetu 

 

1 lipca 2020 r. 

Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

1 – 23 lipca  2020 r. 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Międzynarodowej Szkoły 

Doktorskiej – weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów, 

dopuszczenie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego 

 

10 sierpnia 2020 r.   

Egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego  
4 września 2020 r., godz. 10.30  

Ogłoszenie wyników egzaminu  kwalifikacyjnego z języka angielskiego 

na stronie internetowej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

8 września 2020 r., godz. 12.00 

Egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego 

 

10 i 11 września 2020 r.,  

godz. 8.30 – 15.00 

 

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

  
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na stronie 

internetowej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

  

16 września 2020 r., godz. 12.00 

Wpis na listę doktorantów lub wydanie decyzji administracyjnej  

o odmowie przyjęcia do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej   

 

do 30 września 2020 r.  


