
 

 

 

Zarządzenie nr 19/2019 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej oraz wykazu miejsc  

w Szkole Doktorskiej przyznanych jednostkom naukowo-dydaktycznym  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 

 

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 § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., w związku z § 6 ust. 4 uchwały 271/2019 z dnia  

28 lutego 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez 

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

 

§ 1 

1. Ogłasza się: 

1) nabór do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

w następujących dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki  

o zdrowiu, 

2) limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej w liczbie 30, 

3) wykaz miejsc w Szkole Doktorskiej przyznanych jednostkom naukowo-dydaktycznym  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, stanowiący załącznik do zarządzenia 

– na rok akademicki 2019/2020. 

2. Nabór do Szkoły Doktorskiej odbywa się na miejsca przyznane jednostkom naukowo- 

-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w ramach limitu przyjęć, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2. 

 

§ 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 19/2019  

z dnia 28 marca 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

        

 

Wykaz miejsc w Szkole Doktorskiej przyznanych jednostkom naukowo-dydaktycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 

 

Lp. Nazwa kliniki/ 

zakładu/oddziału 

klinicznego 

Kierownik kliniki/ 

zakładu/oddziału 

klinicznego 

Liczba 

miejsc 

Profil 

kandydata 

 

(absolwenci 

kierunków:) 

Proponowani 

promotorzy 

Dyscyplina 

naukowa 

1 Klinika Chirurgii 

Ogólnej  

i Kolorektalnej  

prof. dr hab. n. med. 

Adam Dziki  

2 lekarskiego dr hab. n med. 

Radzisław Trzciński   

 

dr hab. n med. Michał 

Mik  

nauki medyczne 

2 Klinika Chorób 

Wewnętrznych  

i Diabetologii 

prof. dr hab. n. med. 

Katarzyna Cypryk  

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Katarzyna Cypryk  

nauki medyczne 

3 Klinika 

Elektrokardiologii 

prof. dr hab. n. med. 

Krzysztof Wranicz  

1 lekarskiego dr hab. n. med. Paweł 

Ptaszyński  

nauki medyczne 

4 Klinika Geriatrii prof. dr hab. n med. 

Tomasz Kostka  

1 lekarskiego, 

zdrowia 

publicznego, 

biologii, 

biotechnologii, 

farmacji, 

dietetyki, 

fizjoterapii 

prof. dr hab. n med. 

Tomasz Kostka  

nauki medyczne,  

nauki o zdrowiu 

5 Klinika 

Hematologii 

prof. dr hab. n med. 

Tadeusz Robak  

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Tadeusz Robak  

nauki medyczne 

6 Klinika 

Immunologii  

i Alergii 

prof. dr hab. n. med. 

Marek L. Kowalski  

2 lekarskiego, 

biologii, 

biotechnologii 

prof. dr hab. n. med. 

Marek L. Kowalski 

 

dr hab. n. med.  

Maciej Chałubiński  

nauki medyczne 

7 Klinika 

Kardiologii 

prof. dr hab. n. med. 

Jarosław Drożdż   

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Jarosław Drożdż  

nauki medyczne 

8 Klinika 

Kardiologii 

Interwencyjnej  

i Zaburzeń Rytmu 

Serca 

 

prof. dr hab. n. med. 

Andrzej Lubiński  

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Andrzej Lubiński  

nauki medyczne 

                                                           
  Kandydaci będą przyjmowani do Szkoły Doktorskiej na miejsca ujęte w powyższym wykazie, w ramach ustalonego limitu 

przyjęć (30 miejsc). Kandydaci mogą przystąpić do konkursu wyłącznie na jedno miejsce ujęte w wykazie. 

 



 

 

9 Klinika Nefrologii, 

Hipertensjologii  

i Transplantologii 

Nerek 

prof. dr hab. n. med. 

Michał Nowicki  

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Michał Nowicki  

nauki medyczne 

10 Klinika Neurologii prof. dr hab. n. med. 

Mariusz Stasiołek  

2 lekarskiego, 

biologii, 

biochemii, 

biotechnologii 

prof. dr hab. n. med. 

Mariusz Stasiołek  

 

dr hab. n. med. 

Przemysław Lewkowicz 

  

nauki medyczne 

11 Klinika Neurologii 

i Udarów Mózgu 

prof. dr hab. n. med. 

Głąbiński Andrzej  

2 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Andrzej Głąbiński  

nauki medyczne 

12 Klinika Pediatrii, 

Diabetologii, 

Endokrynologii  

i Nefrologii 

prof. dr hab. n. med. 

Agnieszka 

Szadkowska  

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Agnieszka Szadkowska  

nauki medyczne 

13 Klinika 

Pneumonologii  

i Alergologii 

prof. dr hab. n. med. 

Paweł Górski  

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Wojciech J. Piotrowski  

nauki medyczne 

14 Klinika Psychiatrii 

Dorosłych 

prof. dr hab. n. med. 

Piotr Gałecki  

2 lekarskiego, 

lekarsko- 

-dentystycznego, 

zdrowia 

publicznego, 

biologii, 

biotechnologii, 

farmacji, 

psychologii 

prof. dr hab. n. med.  

Piotr Gałecki  

 

dr hab. n. med.  

Monika Talarowska  

nauki medyczne 

15 Klinika Psychiatrii 

Wieku Podeszłego 

i Zaburzeń 

Psychotycznych 

dr hab. n. med.  

Jakub Kaźmierski  

1 lekarskiego dr hab. n. med.  

Jakub Kaźmierski  

nauki medyczne 

16 Oddział 

Alergologii  

i Interny 

Dziecięcej 

prof. dr hab. n. med. 

Iwona Stelmach  

2 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Iwona Stelmach  

nauki medyczne 

17 Zakład Biochemii prof. dr hab. n med. 

Jakub Fichna  

2 lekarskiego, 

biologii, 

biotechnologii, 

farmacji, 

dietetyki 

prof. dr hab. n med. 

Jakub Fichna  

nauki medyczne 

18 Zakład Biochemii 

Kwasów 

Nukleinowych 

dr n. med. Agnieszka 

Śliwińska  

1 biologii, 

biotechnologii, 

chemii 

dr n. med.  

Agnieszka Śliwińska  

nauki medyczne 

19 Zakład Biologii 

Molekularnej 

Nowotworów 

prof. dr hab. n med. 

Małgorzata Czyż  

1 lekarskiego prof. dr hab. n med. 

Małgorzata Czyż  

nauki medyczne 



 

 

20 Zakład 

Biostatystyki  

i Medycyny 

Translacyjnej 

dr hab. n. med. 

Wojciech Fendler  

2 lekarskiego, 

biologii, 

biotechnologii 

dr hab. n. med. 

Wojciech Fendler  

nauki medyczne 

21 Zakład Chemii 

Farmaceutycznej 

prof. dr hab. n. farm. 

Elżbieta Mikiciuk- 

-Olasik  

2 farmacji dr hab. n. med. 

Joanna Sikora  

 

prof. dr hab. n. farm. 

Paweł Szymański  

nauki 

farmaceutyczne 

22 Zakład Chemii  

i Biochemii 

Klinicznej 

prof. dr hab. n. med. 

Ireneusz Majsterek  

2 lekarskiego, 

lekarsko- 

-dentystycznego, 

zdrowia 

publicznego, 

biologii, 

biotechnologii, 

farmacji 

prof. dr hab. n. med. 

Ireneusz Majsterek  

nauki medyczne 

23 Zakład Chirurgii 

Doświadczalnej  

prof. dr hab. n med. 

Zbigniew Pasieka  

1 technologii 

żywności  

i żywienia 

człowieka 

prof. dr hab. n med. 

Zbigniew Pasieka  

nauki medyczne 

24 Zakład 

Endokrynologii 

Płodności 

prof. dr hab. n. med. 

Jolanta Słowikowska- 

-Hilczer  

1 lekarskiego dr hab. n. med. 

Katarzyna Marchlewska  

nauki medyczne 

25 Zakład Genetyki 

Klinicznej 

prof. dr hab. n. med. 

Maciej Borowiec  

2 lekarskiego, 

lekarsko- 

-dentystycznego 

prof. dr hab. n. med. 

Maciej Borowiec  

nauki medyczne 

26 Zakład 

Endokrynologii 

Porównawczej/ 

Pracownia 

Hodowli 

Komórkowych  

i Analiz 

Genomowych 

prof. dr hab. n. med. 

Tomasz Ochędalski  

2 lekarskiego, 

lekarsko- 

-dentystycznego, 

zdrowia 

publicznego, 

biologii, 

biotechnologii, 

farmacji, 

weterynarii 

dr hab. n. med. 

Agnieszka Piastowska- 

-Ciesielska  

nauki medyczne 

27 Zakład 

Immunopatologii 

prof. dr hab. n. med. 

Rafał Pawliczak  

2 lekarskiego, 

lekarsko- 

-dentystycznego, 

zdrowia 

publicznego, 

biologii, 

biotechnologii, 

farmacji, innych 

prof. dr hab. n. med. 

Rafał Pawliczak 

 

dr hab. n. med. Paulina 

Kleniewska  

nauki medyczne 

28 Zakład Kardiologii 

Nieinwazyjnej 

prof. dr hab. n. med. 

Małgorzata Lelonek  

1 lekarskiego, 

lekarsko- 

-dentystycznego 

prof. dr hab. n. med. 

Małgorzata Lelonek  

nauki medyczne 

29 Zakład Medycyny 

Społecznej 

prof. dr hab. n. med. 

Włodzimierz Stelmach  

1 lekarskiego prof. dr hab. n. med. 

Włodzimierz Stelmach  

nauki o zdrowiu 



 

 

30 Zakład Patologii prof. dr hab. n. med. 

Radzisław Kordek  

2 biotechnologii prof. dr hab. n. med. 

Radzisław Kordek  

 

dr hab. n. med. Hanna 

Romańska-Knight  

nauki medyczne 

31 Zakład Zaburzeń 

Krzepnięcia Krwi 

prof. dr hab. n. med. 

Cezary Watała  

2 lekarskiego, 

biologii, 

biotechnologii, 

farmacji, 

dietetyki, 

analityki 

medycznej 

prof. dr hab. n. med. 

Cezary Watała  

 

dr hab. n. med.  

Magdalena Boncler  

 

dr hab .n. med. Jacek 

Golański  

 

nauki medyczne 

 
 


