
  
 

 
 

 
Zarządzenie nr 109 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 16.05.2022 r. 

 
w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów związanych ze sprawowaniem funkcji 

promotora w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego 

 

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

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam następujące wzory dokumentów związanych ze sprawowaniem funkcji 

promotora w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego: 

1) wzór formularza zgody na wpisanie na listę kandydatów na promotorów, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji promotora podczas kształcenia 

w szkole doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia; 

3) wzór decyzji dyrektora szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego o wyznaczeniu 

promotora doktorantowi, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

4) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji promotora, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; 

5) wzór porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego 

a promotorem albo promotorem pomocniczym zatrudnionym poza podmiotem 

prowadzącym szkołę doktorską, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

6) wzór porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego 

a drugim promotorem, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia; 

7) wzór porozumienia w języku angielskim pomiędzy dyrektorem szkoły doktorskiej 

Uniwersytetu Łódzkiego a promotorem albo promotorem pomocniczym zatrudnionym 

poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego 

zarządzenia; 

8) wzór porozumienia w języku angielskim pomiędzy dyrektorem szkoły doktorskiej 

Uniwersytetu Łódzkiego a drugim promotorem, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego 

zarządzenia; 
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9) wzór decyzji dyrektora szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie odwołania 

promotora, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 111 Rektora UŁ z dnia 10.03.2021 r. w sprawie: wprowadzenia 

wzorów dokumentów związanych ze sprawowaniem funkcji promotora w szkołach 

doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.).  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
 

     Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


