
                                                                                                          

Uchwała nr 96 
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na 9. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 
w dniu 26 kwietnia 2021 r.  

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 439 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów 
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (ze zm.) 

 
 
Na podstawie: art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 11 Statutu UŁ przyjętego 
uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 
 

1. Senat UŁ uchwala następujące zmiany w Regulaminie Szkoły Doktorskiej BioMedChem 
Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, stanowiącym 
załącznik do uchwały nr 439 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.):  

 
1) w § 1 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) PSWN – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.);”; 

2) w § 1 dodaje się pkt 15 w następującym brzmieniu: 
„15) Komisja ds. stopni naukowych – Komisję UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie 

nauki biologiczne, Komisję UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki 
chemiczne, Komisję ds. postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora 
(nauki chemiczne, CBMiM PAN), Komisję Rady Naukowej ds. przeprowadzenia 
czynności w sprawie nadania stopnia doktora nauk medycznych (IBM PAN).”; 

 
3) w § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Dyrektor jest powoływany przez Rektora UŁ, na zasadach określonych w Statucie 
UŁ, po uzyskaniu opinii Dyrektorów CBMiM PAN i IBM PAN.”; 

 
4) w § 2 w ust. 5 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7) tworzenie we współpracy z Radą Szkoły listy pracowników naukowych, którzy 
mogą zostać wyznaczeni do pełnienia funkcji promotora, z przypisaną dyscypliną 
lub dyscyplinami i obszarem zainteresowań naukowych i badawczych. 
Warunkiem wpisania danej osoby na listę, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest 
wyrażenie przez nią pisemnej zgody;”; 
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5) w § 2 w ust. 5 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie: 
„13)  określenie we współpracy z Radą Szkoły kryteriów ewaluacji opieki naukowej oraz 

ramowych kryteriów oceny śródokresowej, w tym trybu przeprowadzania oceny 
śródokresowej;”; 

 
6) w § 2 w ust. 5 pkt 19 otrzymuje następujące brzmienie: 

„19)  przygotowywanie we współpracy z Radą Szkoły dorocznego sprawozdania dla 
Rektora UŁ oraz Dyrektorów CBMiM PAN i IBM PAN (w terminie do 31 grudnia 
danego roku); wymogi dotyczące zawartości sprawozdania są corocznie określane 
przez Rektora UŁ i podawane do wiadomości Dyrektora do końca czerwca danego 
roku;”; 

 
7) w § 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Rada Szkoły powoływana jest przez Rektora UŁ na czas jego kadencji i składa się 
z przedstawicieli dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole oraz 
Dyrektora. Każda dyscyplina jest reprezentowana przez 2 przedstawicieli. 
Kandydatów na przedstawicieli do Rady Szkoły w dyscyplinie nauki biologiczne 
spośród nauczycieli akademickich wskazuje Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ, w dyscyplinie nauki chemiczne spośród pracowników badawczych 
Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN,  
a w dyscyplinie nauki medyczne spośród pracowników badawczych Dyrektor 
Instytutu Biologii Medycznej PAN. W skład Rady Szkoły wchodzi także nie więcej 
niż 4 doktorantów, wskazanych przez Samorząd Doktorantów. Liczba doktorantów 
jest zależna od liczby dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie, z tym że 
na dwie dyscypliny przypada jeden reprezentant.”;  

 
8) w § 2 w ust. 9 pkt 3 oraz pkt 5, 7 otrzymują następujące brzmienie: 

„3) współpraca z Dyrektorem przy tworzeniu projektu zasad rekrutacji do szkół 
doktorskich, w tym szczegółowych kryteriów rekrutacji do zarządzanej przez 
Dyrektora Szkoły; 

5) współpraca z Dyrektorem w zakresie ustalania propozycji zasad korzystania z oferty 
dydaktycznej Szkoły przez doktorantów innych szkół doktorskich; 

7) współpraca z Dyrektorem w zakresie określenia kryteriów ewaluacji opieki 
naukowej oraz ramowych kryteriów oceny śródokresowej, w tym trybu 
przeprowadzania oceny śródokresowej;”; 

 
9) w § 2 w ust. 9 pkt 10 staje się pkt 11, a pkt 9, 10 i 11 otrzymują następujące brzmienie: 

„ 9) przygotowanie we współpracy z Dyrektorem dorocznego sprawozdania dla 
Rektora UŁ oraz Dyrektorów CBMiM PAN i IBM PAN, w związku z § 2 ust. 5 pkt 19 
Regulaminu; 

10) współpraca z Dyrektorem przy przygotowaniu projektu raportu samooceny dla 
organu nadzorującego, w związku z § 2 ust. 5 pkt 20 Regulaminu; 

11) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły, 
przewidzianych w odrębnych przepisach.”. 

 
10) w § 2 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Komisja rekrutacyjna jest powoływana przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii 
Rady Szkoły. Członkiem komisji rekrutacyjnej może być również członek Rady 
Szkoły.”;  
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11) w § 2 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 
„11. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi Dyrektor oraz co najmniej po dwóch 

przedstawicieli każdej z dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole, 
posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W obradach 
komisji uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów. 
Przedstawiciel doktorantów wskazywany jest co roku na zasadach określonych 
w przepisach regulujących działalność Samorządu Doktorantów. Nieobecność 
doktoranta w czasie obrad komisji nie uniemożliwia podjęcia przez komisję decyzji. 
W przypadku rekrutacji osób, których stypendium doktoranckie w razie przyjęcia 
do szkoły doktorskiej finansowane będzie w całości lub w części z grantów na 
realizację projektów naukowych, w rozmowie kwalifikacyjnej w charakterze 
obserwatora może uczestniczyć także kierownik projektu naukowego, w związku 
z którym kandydat przystępuje do rekrutacji.”; 

 
12) w § 2 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:  

„13. Komisja rekrutacyjna obraduje w pełnym składzie. W wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się nieobecność jednego członka komisji (lub dwóch członków komisji, 
jeśli liczba osób powołanych do komisji przekracza 12 osób), z zastrzeżeniem 
obecności podczas rozmowy kwalifikacyjnej wszystkich przedstawicieli dyscypliny, 
którą jako dyscyplinę wiodącą wybrał kandydat bądź do której został 
przyporządkowany przez komisję.”; 

 
13)  w § 2 ust. 15–17 otrzymują następujące brzmienie: 

„15. Komisje ewaluacyjne są powoływane przez Dyrektora indywidualnie dla każdego 
doktoranta, spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę Szkoły, po 
zaopiniowaniu przez właściwą komisję ds. stopni naukowych w dyscyplinie 
odpowiadającej dyscyplinie rozprawy doktorskiej doktoranta, najpóźniej na 
3 miesiące przed terminem oceny śródokresowej doktoranta. Dyrektor przy 
powołaniu komisji wskazuje przewodniczącego komisji spośród członków komisji. 
Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za zwołanie posiedzenia komisji, 
a także przygotowanie protokołu, uzasadnienia oceny doktoranta i ewaluacji 
opieki naukowej oraz przygotowanie opinii, w związku z § 12 ust. 7 Regulaminu. 

16. W skład komisji ewaluacyjnej wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba 
posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, 
w której przygotowywana jest rozprawa doktorska doktoranta, który podlega 
ocenie, niebędąca pracownikiem podmiotu prowadzącego Szkołę. Promotor 
i promotor pomocniczy oraz członkowie Rady Szkoły nie mogą być członkami 
komisji ewaluacyjnej. Na wniosek doktoranta, złożony najpóźniej na 7 dni przed 
terminem oceny śródokresowej, w obradach komisji może uczestniczyć 
w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów. Przedstawiciel 
doktorantów wskazywany jest na zasadach określonych w przepisach regulujących 
działalność Samorządu Doktorantów. 

17. Formy ewentualnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami w czasie trwania 
kształcenia w Szkole są ustalane indywidualnie z doktorantem, na jego wniosek 
oraz w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. osób 
z niepełnosprawnościami, po zgłoszeniu się zainteresowanego z aktualnym 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Akademickiego Centrum Wsparcia 
UŁ. Wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie 
Akademickiego Centrum Wsparcia.”; 
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14) w § 3 ust. 1–3 otrzymują następujące brzmienie: 

„1. Zasady rekrutacji do Szkoły na określony rok akademicki uchwala Senat UŁ.  
2. Rekrutację do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna w drodze konkursu, 

z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych dotyczących cudzoziemców 
przystępujących do rekrutacji w ramach umowy typu cotutelle. 

3. Rekrutacja na dany rok akademicki powinna zakończyć się najpóźniej do 
30 września. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie kandydata do 
Szkoły w późniejszym terminie, nie później jednak niż do 31 października danego 
roku akademickiego. W przypadku kandydatów, których stypendium doktoranckie 
w razie przyjęcia do Szkoły finansowane będzie w całości lub w części z funduszy 
zewnętrznych (w szczególności w związku z realizacją w UŁ lub CBMiM PAN lub 
IBM PAN projektu naukowego), możliwe jest przeprowadzenie rekrutacji w innym 
terminie, jednak nie później niż do 30 listopada w przypadku osób, które w danym 
roku akademickim rozpoczną kształcenie od semestru zimowego oraz do 
31 marca, w przypadku osób, które rozpoczną kształcenie od semestru letniego.”; 

 
15) w § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Osoba przyjęta do Szkoły rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta 
z chwilą złożenia ślubowania. Ślubowanie odbywa się nie później niż 7 dni od 
rozpoczęcia roku akademickiego, a w przypadku gdy rekrutacja przeprowadzana 
jest w późniejszym terminie – 7 dni od wpisania na listę osób przyjętych albo 
odebrania decyzji o przyjęciu do szkoły doktorskiej. W wyjątkowych przypadkach 
możliwe jest podpisanie ślubowania w terminie określonym przez Dyrektora 
(dotyczy to w szczególności cudzoziemców oczekujących na wizę albo kartę 
pobytu). Treść ślubowania określa Statut UŁ.”; 

 
16) W § 4 ust. 4 skreśla się słowo „doktorantów”; 

 
17) W § 4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Kształcenie w Szkole trwa 8 semestrów. Rok akademicki rozpoczyna się 
1 października i trwa do 30 września. Doktoranta obowiązuje rozliczenie roczne. 
Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, 7, 8 Regulaminu termin uzyskania przez doktoranta 
wynikających z programu zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji, o której 
mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, upływa 15 września.”; 

 
18) W § 4 ust. 6 skreśla się ostatnie zdanie; 

 
19) W § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu: 

„8. W związku z przeprowadzeniem rekrutacji w terminie, który uniemożliwi 
doktorantowi realizację programu kształcenia zgodnie z kalendarzem 
akademickim, określonym w odrębnych przepisach, oraz rozpoczęciem przez 
doktoranta realizacji programu kształcenia od semestru letniego, termin uzyskania 
przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji, o której 
mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, upływa 14 dni przed rozpoczęciem semestru 
letniego (po danym roku kształcenia), a w roku przystąpienia przez doktoranta do 
oceny śródokresowej termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen 
oraz złożenia dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, upływa 21 dni 



5 
 

przed rozpoczęciem semestru letniego. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana 
po dwóch latach od momentu rozpoczęcia realizacji programu kształcenia.”; 

 
20) w § 5 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w następującym brzmieniu: 

„2a. Zasady współpracy i obowiązki promotora albo promotora pomocniczego, 
zatrudnionego poza podmiotem prowadzącym Szkołę, określa porozumienie 
zawarte między Dyrektorem i promotorem albo promotorem pomocniczym.”; 

 
21) w § 5 ust. 3a otrzymuje następujące brzmienie:  

„3a. Zasady współpracy i obowiązki drugiego promotora określa porozumienie zawarte 
między Dyrektorem i drugim promotorem. Wyjątkiem są podpisywane 
indywidualnie dla każdego doktoranta umowy typu cotutelle, które określają 
warunki kształcenia doktoranta na dwóch uczelniach (w tym zagranicznej) oraz 
zasady wspólnej opieki naukowej.”;  

 
22) w § 5 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby 
ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, lub”; 

 
23) w § 5 w ust. 6 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu: 

„4) dwukrotnie uzyskała negatywną ocenę opieki naukowej, dokonaną przez komisję 
ewaluacyjną w trakcie oceny śródokresowej doktoranta.”; 

 
24) w § 5 ust. 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie: 

„7. Drugim promotorem może być także osoba niespełniająca warunków określonych 
w § 5 ust. 5 Regulaminu, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji 
naukowej, jeżeli Kolegium ds. nauki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych UŁ 
w dyscyplinie nauki biologiczne i nauki chemiczne, Rada Naukowa CBMM PAN 
w dyscyplinie nauki chemiczne, Rada Naukowa IBM PAN w dyscyplinie nauki 
medyczne uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień 
naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. 

8. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 Regulaminu promotor lub promotorzy wyznaczani są 
w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia. Wyznaczenie promotora 
pomocniczego nastąpić powinno nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
kształcenia. Z ważnych powodów wyznaczenie drugiego promotora albo 
promotora pomocniczego nastąpić może również w terminie późniejszym.”; 

25) w § 5 w ust. 9 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu: 
„3) zabezpieczenie finansowania badań lub wspieranie doktoranta w pozyskiwaniu 

środków finansowych na ich realizację;”; 
 

26) w § 5 w ust. 9 pkt 3–12 stają się pkt 4–13. 
 

27) w § 5 ust. 13 i 14 otrzymują następujące brzmienie: 
„13. W przypadkach określonych w § 5 ust. 11 i 12 Regulaminu, Dyrektor podejmuje 

decyzję w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku o zmianę promotora lub 
od momentu odwołania promotora. Zmiana albo odwołanie promotora nie 
skutkuje odwołaniem promotora pomocniczego, jeżeli został on wcześniej 
wyznaczony. 



6 
 

14. Przepisy § 5 ust. 11, 12 i 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do promotora 
pomocniczego oraz drugiego promotora.”; 

 
28) w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kształcenie w Szkole odbywa się w języku polskim lub w języku angielskim.”;  
 

29) w § 6 w ust. 4 pkt 6–7 otrzymują następujące brzmienie: 
„6) określenie efektów uczenia się dla Szkoły, odpowiadających charakterystykom 

pierwszego i drugiego stopnia na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji; 
7) plany kształcenia (informacje o zajęciach w poszczególnych latach, ich wymiarze 

godzinowym i ich formach);”;  
 

30) w § 6 ust. 5 pkt 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 
„1) przydziału zajęć dydaktycznych dla doktoranta na dany rok akademicki dokonuje 

kierownik jednostki organizacyjnej (dyrektor Instytutu lub kierownik Katedry), 
kwalifikując zajęcia jako prowadzenie (w tej sytuacji wymagane jest obowiązkowo 
założenie KIOD) lub uczestniczenie w prowadzeniu (bez wymogu założenia KIOD), 
oraz informuje doktoranta o przydzielonych zajęciach dydaktycznych do 
31 października oraz 31 marca odpowiednio w semestrze zimowym i letnim; 

3) doktorant, który po ocenie śródokresowej podejmie zatrudnienie w charakterze 
nauczyciela akademickiego, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.”; 

 
31) w § 6 w ust. 9 dodaje się pkt 3 i 4 w następującym brzmieniu: 

„3) tytuł rozprawy; 
4) dyscyplinę albo dyscypliny, w których pisana jest rozprawa doktorska  

(w przypadku określenia dyscyplin – ze wskazaniem dyscypliny wiodącej).”;  
 

32) w § 6 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 
„11. W wyjątkowych sytuacjach, w tym w szczególności w przypadku zmiany 

promotora, dopuszcza się możliwość modyfikacji IPB, jednak bez zmiany terminu 
złożenia rozprawy doktorskiej. Modyfikacja IPB jest uzgadniana między 
promotorem lub promotorami i doktorantem oraz przedstawiana wraz 
z uzasadnieniem do wiadomości Dyrektora.”; 

 
33) w § 6 dodaje się ust. 11a w następującym brzmieniu: 

„11a. Modyfikacje IPB mogą być dokonane najwyżej 2 razy w toku kształcenia i mogą 
dotyczyć w szczególności:  
1) modyfikacji harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej, 

z zastrzeżeniem, że każdorazowo zmiany mogą dotyczyć najwyżej 25% zadań 
określonych w IPB, w tym: usunięcia zaplanowanych zadań, zamiany na inne 
zadania lub dopisania nowych zadań; 

2) dopisania dyscypliny dodatkowej; 
3) modyfikacji tytułu rozprawy.  
Jeżeli modyfikacje są dokonywane przed oceną śródokresową doktoranta, mogą 
nastąpić nie później niż 6 miesięcy przed oceną, o ile nie wynikają ze zmiany 
promotora.”; 

 
34) w § 6 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„14. Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony nie więcej niż  
o 2 lata.”; 

 
35) w § 6 ust. 20 i 21 otrzymują następujące brzmienie:  

„20. Na wniosek doktoranta, Dyrektor zawiesza jego kształcenie na okres 
odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, 
określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1320). Zawieszenie kształcenia może skutkować modyfikacją IPB, 
także w zakresie terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Zakres modyfikacji IPB jest 
uzgadniany między promotorem lub promotorami i doktorantem i przedstawiany 
do wiadomości Dyrektora. Wzór wniosku o zawieszenie kształcenia określają 
odrębne przepisy obowiązujące w UŁ. 

21. Okresu zawieszenia nie wlicza się do czasu trwania kształcenia doktoranta. 
Doktorant w czasie zawieszenia zachowuje status doktoranta i wynikające z niego 
prawa i obowiązki, z prawem do pobierania stypendium doktoranckiego.”; 

 
36) w § 7 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) oceną z przedmiotu jest ocena wystawiona w terminie pierwszym lub w terminie 
poprawkowym w związku z zaliczaniem przedmiotu na zasadach określonych 
w karcie przedmiotu;”; 

37) w § 7 ust. 6 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: 
„8) protokół oceny śródokresowej, obejmujący wynik oceny śródokresowej wraz 

z uzasadnieniem;”; 
 

38)  w § 7 w ust. 6 skreśla się pkt 9;  
 

39)  w § 7 dodaje się ust. 9a w następującym brzmieniu: 
„9a. Na wniosek doktoranta składany do Dyrektora, dokumentacja określona w § 7  

ust. 6 Regulaminu może być prowadzona także w języku angielskim, z wyłączeniem 
decyzji, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 6.”;  

 
40) w § 7 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„12. W przypadku skreślenia doktoranta z listy doktorantów, dokumentacja jest 
przechowywana przez 15 lat po skreśleniu. Na wniosek doktoranta oryginały 
dokumentów zostają wydane, a w dokumentacji zostają zachowane kopie 
dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem.”; 

 
41)  w § 8 w ust. 7 dodaje się ostatnie zdanie w następującym brzmieniu: 

„Zasady przeprowadzenia rozmowy w ww. trybie określają odrębne przepisy 
obowiązujące w UŁ.”; 
 

42)  w § 8 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 
„8. W wyjątkowych sytuacjach członek komisji ewaluacyjnej może uczestniczyć 

w pracach komisji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej 
przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.”; 

43) w § 8 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„9. Komisja ewaluacyjna przeprowadza ocenę śródokresową i przygotowuje pisemne 
uzasadnienie oceny śródokresowej dla każdego doktoranta, z uwzględnieniem 
trybu przeprowadzania oceny śródokresowej oraz ramowych kryteriów oceny, 
określonych przez Dyrektora we współpracy z Radą Szkoły, w związku z § 2 ust. 5 
pkt 13 Regulaminu, przyjętych na podstawie odrębnych przepisów. Wynik oceny 
wraz z uzasadnieniem jest jawny.”; 

44) w § 8 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 
„11. Komisja ewaluacyjna dokonuje ewaluacji opieki naukowej z uwzględnieniem 

ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora we współpracy z Radą 
Szkoły, w związku z § 2 ust. 5 pkt 13 Regulaminu, przyjętych na podstawie 
odrębnych przepisów. Ocena komisji kończy się wynikiem pozytywnym albo 
negatywnym i jest przedstawiana w formie pisemnej Dyrektorowi oraz 
promotorowi lub promotorom albo promotorowi i promotorowi pomocniczemu. 
Negatywny wynik oceny opieki naukowej może skutkować odwołaniem 
promotora lub promotora pomocniczego.”; 

45) w § 9 ust. 2 staje się ust. 3; 
 

46) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: 
„2. Warunkiem przedłożenia promotorowi lub promotorom rozprawy doktorskiej jest 

uzyskanie zaliczeń i ocen wynikających z programu kształcenia oraz złożenie 
dokumentacji o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.”; 

 
47) w § 9. po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. Złożenie do Dyrektora rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora lub 
promotorów kończy kształcenie doktoranta.”; 

 
48) w § 10 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie: 

„5) wliczenia do okresu kształcenia w Szkole wyjazdów na staże i stypendia, w tym 
w ramach programu MOST, Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowej 
wymiany edukacyjnej (mogą być one realizowane jedynie za zgodą promotora). 
Szkoła uznaje uzyskane osiągnięcia w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom 
uczenia się wymaganym w danym programie kształcenia Szkoły; 

6) uznania w dokumentacji przebiegu kształcenia, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
i 3 Regulaminu, dorobku naukowego afiliowanego do Szkoły oraz UŁ albo CBMiM 
PAN albo IBM PAN, w tym w szczególności: potwierdzonego uczestnictwa 
w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach i sympozjach 
naukowych, z zakresu dyscypliny odpowiadającej dyscyplinie rozprawy doktorskiej 
doktoranta oraz publikowanych wyników swojej pracy badawczej;”; 

 
49) w § 10 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku, 
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany 
przez promotora, za zgodą Dyrektora przerwa wypoczynkowa może być 
wyznaczona w innym terminie;”;  

 
50) w § 10 w ust. 1 w pkt 19 tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie: 
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– kredyt jest udzielany na okres kształcenia w Szkole tylko raz, nie dłużej niż na 
4 lata;”; 

 
51) w § 10 w ust. 1 pkt 21 i 22 otrzymują następujące brzmienie: 

„21) otrzymania adresu poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej  
(w szczególności @edu.uni.lodz.pl lub @uni.lodz.pl) lub cbmm.lodz.pl, lub 
ibm.pan.pl; 

22) uzyskania zaświadczenia potwierdzającego kształcenie w Szkole oraz 
zaświadczenia potwierdzającego przebieg kształcenia w Szkole;”;  

 
52) w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu: 

„23) korzystania z pomocy Rzecznika Praw Doktoranta UŁ, powołanego na podstawie 
odrębnych przepisów obowiązujących w UŁ.”; 

 
53) w § 11 pkt 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie: 

„4) składania Dyrektorowi dokumentów określonych w § 7 ust. 1 Regulaminu, 
w terminach określonych w § 4 ust. 5, 6, 7, 8 Regulaminu; 

5) prowadzenia badań naukowych oraz działalności naukowej, afiliowanej do Szkoły 
oraz UŁ albo CBMiM PAN albo IBM PAN, w tym w szczególności prezentowania 
wyników aktywności naukowej w formie publikacji oraz wystąpień na 
konferencjach;”; 

 
54) w § 11 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10) niezwłocznego powiadamiania osób wskazanych przez Dyrektora 
(odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do systemu informatycznego) 
o publikacjach naukowych i popularnonaukowych, nie później niż w ciągu miesiąca 
od opublikowania tekstu w wersji ostatecznej;”; 

 
55) w § 11 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„13)  posługiwania się adresem poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej  
(w szczególności: @edu.uni.lodz.pl lub @uni.lodz.pl, lub cbmm.lodz.pl, lub 
ibm.pan.pl);”; 

 
56) w § 11 dodaje się pkt 14 w następującym brzmieniu: 

„14)  w przypadku doktorantów, których stypendium doktoranckie jest finansowane 
z programu Doktorat wdrożeniowy albo z projektu naukowego – realizowania 
działań zaplanowanych w programie albo w projekcie zgodnie z harmonogramem 
i założeniami programu albo projektu.”; 

 
57) w § 13 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Uznanie zajęć jest możliwe jedynie w przypadku zrealizowania co najmniej jednego 
roku kształcenia. Zaliczenie pierwszego roku kształcenia zrealizowanego 
w podmiocie innym niż UŁ jest możliwe w przypadku przedstawienia IPB, 
ustalonego w szkole doktorskiej, z której przenosi się doktorant.”; 

 
58) w § 13 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.  Osoba, która rozpoczęła kształcenie w Szkole w roku akademickim 2019/2020 
i została skreślona z listy doktorantów z powodów, o których mowa w § 12 ust. 1 
pkt 2 i 3 oraz § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 Regulaminu, może ubiegać się o wznowienie 
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kształcenia w Szkole, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku kształcenia. 
Warunki wznowienia określają przepisy § 13 ust. 7–15 Regulaminu.”; 

 
59) w § 13 uchyla się ustęp 16. 

 
§ 2  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2021 r.  
 
 
 
 
 
       Za zgodność               Przewodnicząca Senatu UŁ 
Sekretarz Senatu UŁ                                                            Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
  Katarzyna Rubciak                                                             Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 

 
 


