
 

 

 
Zarządzenie nr 18/2023 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

zmieniające zarządzenie nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących 
się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i  § 13 ust. 2 
Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 16) oraz w związku z § 31 ust. 1-5 Regulaminu 

Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, wprowadzonego uchwałą nr 289/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (t.j. uchwała nr 10/2022 z dnia 31 marca 

2022 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zarządza się, co następuje:    
 

§ 1 

W zarządzeniu nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Międzynarodowej 
Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2-4 otrzymują brzmienie: 

„§ 2 

Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego:  
1)  2667,70 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa;  
2)  4109,70 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa.  
 

§ 3 

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej 
o 30% kwoty wskazanej w § 2 pkt 1, tj.:  
1)  3468,01 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa;  
2)  4910,01 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa.  
 

§ 4 

Doktorant zatrudniony po ocenie śródokresowej, zakończonej wynikiem pozytywnym, 
w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, w wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, otrzymuje stypendium doktoranckie 

w wysokości 40 % kwoty wskazanej w § 2 pkt 2, tj. 1643,88 zł brutto.”; 



 

 

 

 

2) w § 6 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d)  jest pierwszym autorem co najmniej jednego artykułu opublikowanego na III roku 

kształcenia w czasopiśmie posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym 
na liście czasopism w bazie Journal Citation Reports (JCR).”; 

3) w związku z pkt 2 w załączniku – „Wniosku o przyznanie zwiększonego stypendium 
doktoranckiego”, wprowadza się odnośne zmiany. 
 

§ 2 

Tekst jednolity zarządzenia nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się 
w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uwzględniający 

zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą: 
1) w przypadku zmian określonych w § 1 pkt 1 – od dnia 1 stycznia 2023 r.; 

2) w przypadku zmian określonych w § 1 pkt 2 – od  dnia 1 października 2023 r. 
 

 

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

 

 

 

Ogłoszenie aktu prawnego:  
- intranet/BIP  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do zarządzenia nr 18/2023  

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

 
Zarządzenie nr 15/2022 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się 
w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

(tekst jednolity)  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i  § 13 ust. 2 
Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku 
z § 31 ust. 1-3 Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, wprowadzonego uchwałą 
nr 289/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (t.j. uchwała 
nr 10/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), zarządza się, 
co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się 
w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanej dalej 

„Szkołą Doktorską”, oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania zwiększonego stypendium 
doktoranckiego, uzależnionego od osiągnięć doktoranta.  

2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do stypendium doktoranckiego wypłacanego 
w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

 

§ 2 

Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego:  
1)  2667,70 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;  
2)  4109,70 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.  
 

§ 3 

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty 

wskazanej w § 2 pkt 1, tj.:  

1)  3468,01 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;  
2)  4910,01 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.  

 

§ 4 

Doktorant zatrudniony po ocenie śródokresowej, zakończonej wynikiem pozytywnym, 
w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, w wymiarze 



 

 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, otrzymuje stypendium doktoranckie 

w wysokości 40 % kwoty wskazanej w § 2 pkt 2, tj. 1643,88 zł brutto. 
 

§ 5 

1. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. 
2. Wysokość stypendium doktoranckiego może zostać zwiększona o kwotę 1000 zł brutto 

miesięcznie, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu. 
3. Stypendium doktoranckie zwiększone o kwotę, o której mowa w ust. 2, zwane dalej 

„zwiększonym stypendium”, może otrzymywać doktorant na III i IV roku kształcenia 
w Szkole Doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 4, posiadający wybitne osiągnięcia w realizacji 
programu kształcenia oraz w badaniach naukowych, którego stypendium nie jest 

finansowane ze środków zewnętrznych. 

4. Zwiększone stypendium doktoranckie może otrzymywać nie więcej niż 3 doktorantów 
na III roku kształcenia oraz 3 doktorantów na IV roku kształcenia.  

5. Zwiększone stypendium doktoranckie stanowi sumę kwoty stypendium, o której mowa  
odpowiednio w § 2 pkt 2, § 3 pkt 2 lub § 4, oraz kwoty, o której mowa w ust. 2. 

6. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta, złożony 
do Centrum Obsługi Doktorantów w terminie do dnia 15 października. Wzór wniosku określa 
załącznik do zarządzenia. 

 

§ 6 

Zwiększone stypendium doktoranckie może zostać przyznane: 

1) doktorantowi na III roku kształcenia, który spełnia łącznie następujące warunki: 
a) złożył, w terminie do dnia 30 sierpnia, sprawozdania roczne za I i II rok kształcenia 

w Szkole Doktorskiej; 

b) terminowo zalicza przedmioty przewidziane w programie kształcenia, 

c) za I i II rok kształcenia uzyskał łączną średnią ocen z zaliczeń i egzaminów co najmniej 

4,5, 

d) uzyskał pozytywny wynik oceny śródokresowej, 
e) jest autorem co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopiśmie 

posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym na liście czasopism w bazie 

Journal Citation Reports (JCR); 

2) doktorantowi na IV roku kształcenia, który spełnia łącznie następujące warunki: 
a) złożył, w terminie do dnia 30 sierpnia, sprawozdania roczne za III rok kształcenia 

w Szkole Doktorskiej, 

b) terminowo zalicza przedmioty przewidziane w programie kształcenia,  

c) za III rok kształcenia uzyskał średnią ocen z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5, 

d) jest pierwszym autorem co najmniej jednego artykułu opublikowanego na III roku 

kształcenia w czasopiśmie posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym 
na liście czasopism w bazie Journal Citation Reports (JCR). 

 

§ 7 

1. W przypadku doktorantów III roku kształcenia zwiększone stypendium doktoranckie 

przyznawane jest według listy rankingowej, którą ustala się na podstawie punktacji 
obliczonej według następujących kryteriów: 

1) łączna średnia ocen za I i II rok kształcenia – liczba punktów równa średniej; 
2) osiągnięcia naukowe doktoranta w I i II roku kształcenia: 

a)  artykuły naukowe wskazane w sprawowaniu rocznym doktoranta, opublikowane::  



 

 

- w czasopiśmie naukowym posiadającym wskaźnik cytowań IF,  ujętym na liście 
czasopism w bazie JCR, w których doktorant jest pierwszym  autorem − 10 pkt, 

- w czasopiśmie naukowym posiadającym wskaźnik cytowań IF,  ujętym na liście 
czasopism w bazie JCR, w których doktorant jest współautorem – 6 punktów, 

b) czynny udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych: 
- krajowych (nie więcej niż 2 konferencje, sympozja lub zjazdy): 

--  za wygłoszenie referatu naukowego − 2 pkt, 

--  za prezentację przygotowaną w formie plakatu – 1 pkt, 

-  zagranicznych (nie więcej niż 3 konferencje, sympozja lub zjazdy): 
-- za wygłoszenie referatu naukowego – 3 pkt, 

--  za prezentację przygotowaną w formie plakatu – 2 pkt, 

c) staże naukowe związane z rozprawą doktorską, trwające co najmniej 1 miesiąc:  

- krajowe – 1 pkt, 

- zagraniczne – 3 pkt, 

d) projekty lub granty naukowe, w których doktorant pełni rolę kierownika, 

w szczególności finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe 
Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:  

-  w pierwszym roku realizacji projektu lub grantu − 10 pkt,  

-   w każdym kolejnym roku realizacji projektu lub grantu – 5 pkt, 

e) wynalazki − 5 pkt, 

f) aktywna działalność w Samorządzie Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi: 
-  potwierdzone aktywne uczestnictwo w jednej inicjatywie Samorządu 

Doktorantów – 1  pkt, 

-  potwierdzone aktywne uczestnictwo w więcej niż jednej inicjatywie Samorządu 
Doktorantów – 2 pkt. 

2.  W przypadku doktorantów IV roku kształcenia zwiększone stypendium doktoranckie 
przyznawane jest według listy rankingowej, którą ustala się na podstawie punktacji 
obliczonej według następujących kryteriów: 
1) średnia ocen za III rok kształcenia – liczba punktów równa średniej; 
2) osiągnięcia naukowe doktoranta w III roku kształcenia: 

a)   artykuły naukowe wskazane w sprawowaniu rocznym doktoranta, opublikowane:  

- w czasopiśmie naukowym posiadającym wskaźnik cytowań IF,  ujętym na liście 
czasopism w bazie JCR, w których doktorant jest pierwszym  autorem − 10 pkt, 

- w czasopiśmie naukowym posiadającym wskaźnik cytowań IF,  ujętym na liście 
czasopism w bazie JCR, w których doktorant jest współautorem – 6 punktów, 

b) czynny udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych: 
- krajowych (nie więcej niż 2 konferencje, sympozja lub zjazdy): 

--  za wygłoszenie referatu naukowego − 2 pkt, 
--  za prezentację przygotowaną w formie plakatu – 1 pkt, 

-  zagranicznych (nie więcej niż 3 konferencje, sympozja lub zjazdy): 
--  za wygłoszenie referatu naukowego – 3 pkt, 

--  za prezentację przygotowaną w formie plakatu – 2 pkt, 

c) staże naukowe związane z rozprawą doktorską, trwające co najmniej 1 miesiąc:  
- krajowe – 1 pkt, 

-  zagraniczne – 3 pkt, 

d) projekty lub granty naukowe, w których doktorant pełni rolę kierownika, 
w szczególności finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe 



 

 

Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:  
-  w pierwszym roku realizacji projektu lub grantu − 10 pkt,  
-   w każdym kolejnym roku realizacji projektu lub grantu – 5 pkt, 

e)  wynalazki − 5 pkt, 

f)  aktywna działalność w Samorządzie Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi: 
-   potwierdzone aktywne uczestnictwo w jednej inicjatywie/formie działalności 

Samorządu Doktorantów – 1  pkt, 

-   potwierdzone aktywne uczestnictwo w więcej niż jednej inicjatywie/formie 

działalności Samorządu Doktorantów – 2 pkt. 

3. Zwiększone stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał łącznie 
co najmniej 30 punktów. 

4. W przypadku uzyskania przez doktorantów takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście 
rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe. 

 

§ 8 

1. Osiągnięcia naukowe doktorant zobowiązany jest udokumentować poprzez złożenie:  
1) w przypadku autorstwa lub współautorstwa artykułów naukowych – kopii strony 

czasopisma naukowego, zawierającej tytuł czasopisma,  imię i nazwisko autora albo 

imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, rok i miesiąc wydania;  

2)  w przypadku wystąpień na konferencjach, sympozjach lub zjazdach naukowych – 

certyfikatu lub oświadczenia organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu przez 

doktoranta referatu naukowego lub prezentacji przygotowanej w formie plakatu; 

3)  w przypadku stażu − potwierdzenia odbycia stażu, w formie raportu poświadczonego 
przez stronę przyjmującą; 

4)  w przypadku projektów naukowych − umowy grantowej lub informacji zawierającej 
tytuł grantu, numer umowy grantowej oraz nazwę instytucji finansującej; 

5)  w przypadku wynalazków – informacji o zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zawierającej numer 
zgłoszenia nadany przez Urząd Patentowy RP. 

2. Aktywną działalność w Samorządzie Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
doktorant zobowiązany jest udokumentować poprzez złożenie pisemnego zaświadczenia, 

wystawionego przez przewodniczącego Samorządu Doktorantów, potwierdzającego:  

1) aktywne uczestnictwo w przygotowaniu wydarzeń, wyjazdów i konferencji, 

organizowanych przez Samorząd Doktorantów; 
2) aktywną działalność w pracach komisji Samorządu Doktorantów, Kolegium Starostów 

oraz organów i ciał kolegialnych Uniwersytetu; 

3) reprezentowanie Uniwersytetu na zjazdach i posiedzeniach Krajowej Rady 

Doktorantów oraz Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.  

 

§ 9 

1. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznawane jest przez Rektora na podstawie 

rekomendacji Komisji Stypendialnej ds. Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, powołanej 
przez Rektora, zwanej dalej „komisją”. 

2. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły Doktorskiej – jako przewodniczący;  



 

 

2) co najmniej po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdą 
z następujących dyscyplin naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne oraz 
nauki o zdrowiu, posiadającym co najmniej stopień doktora habilitowanego; 

3) przedstawiciel doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej, wskazany przez 
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

3. Komisja przygotowuje listy rankingowe doktorantów III i IV roku kształcenia oraz 

przedstawia Rektorowi rekomendacje dotyczące przyznania zwiększonego stypendium 

doktoranckiego. 

4. Od rozstrzygnięcia Rektora w przedmiocie przyznania zwiększonego stypendium 
doktoranckiego doktorantowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

5. Zwiększone stypendium doktoranckie jest wypłacane: 

1) w przypadku doktorantów III roku kształcenia − od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, 

2) w przypadku doktorantów IV roku kształcenia − od grudnia roku kalendarzowego, 

w którym zostało przyznane 

− do końca roku akademickiego, w którym zostało przyznane. 
 

 

§ 10 

1. W sprawach stypendium doktoranckiego nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu 
obowiązują przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu 
Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej. 

2. Traci moc zarządzenie nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących 
się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do zarządzenia nr 15/2022 

z dnia 23 lutego 2022 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

                                                     
 

Miejscowość, data ………………………………. 
 

(WZÓR) 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  

w roku akademickim 20…./20…. 
 

______________________________________              ____________________________ 

             imię i nazwisko doktoranta                                                  nr albumu 

 

  

______________________________________              ____________________________ 

               dyscyplina naukowa                                                        rok kształcenia  
 

 

 

INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW  
PRZEZ DOKTORANTA 

 

 

Oświadczam, że spełniam poniższe wymagania dotyczące przyznania zwiększonego stypendium 
doktoranckiego: 

       złożyłem/am, w terminie do 30 sierpnia, sprawozdanie/a roczne z kształcenia  
w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 
□    terminowo zaliczam przedmioty przewidziane w programie kształcenia; 
      jestem autorem co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopiśmie posiadającym 
wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym na liście czasopism w bazie Journal Citation Reports 
(JCR); 

  jestem pierwszym autorem co najmniej jednego artykułu opublikowanego na III roku 

kształcenia w czasopiśmie posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), ujętym na liście 
czasopism w bazie Journal Citation Reports (JCR). 

 

 

……………………………………………………. 
                                                                                                            czytelny podpis doktoranta/data 

 

  Dotyczy doktorantów III roku. 
 Dotyczy doktorantów IV roku. 



 

 

I. Średnia ocen za I i II/III rok kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (wypełnia pracownik Centrum Obsługi 

Doktorantów) 
 

Średnia ocen 

 

 

Przyznane punkty  

(punkty otrzymuje doktorant, który uzyskał średnią 
ocen co najmniej 4,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

….……………………..……………………………………………………………………………………… 

pieczątka imienna i  podpis pracownika Centrum Obsługi Doktorantów 

 

 

II. Wynik oceny śródokresowej (wypełnia pracownik Centrum Obsługi Doktorantów) 
 

 

   

           

 

Pozytywny                Negatywny  

 

 

 

 

……………………..……………………………………………… 

pieczątka imienna i  podpis pracownika  
Centrum Obsługi Doktorantów 

 

III. Osiągnięcia naukowe doktoranta w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (wypełniają doktorant i komisja) 

 

 1. Rodzaj publikacji  

 

Numer 

załącznika 
do 

wniosku 

 

Status i rok 

publikacji  

(przyjęta do 
druku/ 

opublikowana/ 

rok akademicki 

publikacji) 

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 
komisja) 

artykuły opublikowane w czasopismach naukowych 

posiadających wskaźnik cytowań IF, ujętych na liście 
czasopism w bazie JCR, w których doktorant jest 
pierwszym  autorem − 10 pkt 

 

 

 

  

artykuły opublikowane w czasopismach naukowych 

posiadających wskaźnik cytowań IF,  ujętych 

na liście czasopism w bazie JCR, w których 
doktorant jest współautorem – 6 punktów 

 

   

 
 Skreślić niewłaściwe. 



 

 

 

2. Czynny udział w konferencjach, sympozjach, 
zjazdach naukowych 

 

Numer 

załącznika 
do 

wniosku 

Forma udziału  
/rok akademicki  

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 
komisja) 

Czynny udział w krajowych konferencjach, 
sympozjach, zjazdach naukowych (nie więcej niż 2 
konferencje, sympozja lub zjazdy): 

- za wygłoszenie referatu naukowego − 2 pkt, 

- za prezentację przygotowaną w formie plakatu – 

1 pkt. 

 

   

Czynny udział w zagranicznych konferencjach, 
sympozjach, zjazdach naukowych (nie więcej niż 3 
konferencje, sympozja lub zjazdy): 

- za wygłoszenie referatu naukowego – 3 pkt, 

- za prezentację przygotowaną w formie plakatu – 

2 pkt. 

 

   

 

3. Staże naukowe związane z rozprawą doktorską 

 

Numer 

załącznika 
do 

wniosku 

Forma stażu/rok 

akademicki  

(krajowy/ 

zagraniczny)  

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 
komisja) 

staże krajowe – 1 pkt 

staże zagraniczne – 3 pkt 

 

   

 

4. Projekty/granty naukowe, w których doktorant 
pełni rolę kierownika 

Numer 

załącznika 
do 

wniosku 

Nazwa i data 

rozpoczęcia 
projektu/grantu 

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 
komisja) 

Pełnienie funkcji kierownika projektu/grantu 

badawczego:  

-   w pierwszym roku realizacji projektu lub grantu − 
10 pkt;  

-   w każdym kolejnym roku realizacji projektu lub 
grantu –  5 pkt. 

   

5. Wynalazki Numer 

załącznika 
do 

wniosku 

 

Nazwa 

wynalazku, 

numer 

zgłoszenia  
nadany przez 

Urząd 
Patentowy RP 

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 
komisja) 

Informacja o zgłoszeniu wynalazku do Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zawierająca numer 
zgłoszenia nadany przez Urząd Patentowy RP – 

5 pkt 

 

   

 



 

 

6.  Aktywna działalność w Samorządzie 
Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w 

Łodzi 
 

Numer 

załącznika 
do 

wniosku 

Nazwa 

inicjatywy/ 

formy 

działalności 
Samorządu 

Doktorantów 

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 
komisja) 

Potwierdzone aktywne uczestnictwo: 

-  w jednej inicjatywie/formie  działalności 
Samorządu Doktorantów – 1 pkt; 

-  w więcej niż jednej inicjatywie/formie 
działalności Samorządu Doktorantów − 2 pkt. 

 

   

ŁĄCZNIE − −  

 

PUNKTACJA PRZYZNANA PRZEZ KOMISJĘ: 

Łączna liczba punktów uzyskanych przez doktoranta: ………………………………….  

Miejsce na liście rankingowej : ………………………….  

 

 

 

KOMISJA W SKŁADZIE: 
1)  ………………………………………………………………. − Dyrektor Międzynarodowej  Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewodniczący); 
2) nauczyciele akademiccy: 

a) ………………………………………............................... − reprezentujący dyscyplinę nauki 
farmaceutyczne, 

b) ………………………………………………………….. − reprezentujący dyscyplinę nauki medyczne, 
 

c) ………………………………………………………….. − reprezentujący dyscyplinę nauki o zdrowiu; 

3) ………………………………………………………… − przedstawiciel doktorantów kształcących się 
w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

 

REKOMENDUJE: 

                     

           PRZYZNAĆ ZWIĘKSZONE STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU  
           AKADEMICKIM …/…  
 

            NIE PRZYZNAWAĆ ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  
            W ROKU AKADEMICKIM …/…  
 

             

 

……………………...…………..…………………………………….……………….. 
data, pieczątka imienna i podpis przewodniczącego komisji 


