
 
 
 
 

 

 

Wymagane dokumenty 

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi: 

a) dokonują rejestracji drogą internetową; 

b) składają komplet dokumentów: 

 

1. Wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania o przyjęcie do szkoły doktorskiej; 

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo równorzędnych; 

3. Kopię suplementu do dyplomu; 

4. Konspekt proponowanej pracy doktorskiej; 

5. Kwestionariusz oceny dokumentacji kandydata do Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów 

PAN w Łodzi; 

6. Curriculum vitae; 

7. Wydrukowane i uzupełnione oświadczenie promotora na sprawowanie opieki promotorskiej, w 

przypadku gdy kandydat znalazł sam promotora; 

8. Jeżeli kandydat nie posiada wymienionego wyżej oświadczenia, wówczas składa wniosek o 

wyznaczenie promotora w przypadku, gdy nie znalazł sam osoby gotowej na sprawowanie opieki 

promotorskiej z listy potencjalnych promotorów;  

9. W przypadku, gdy kandydat ukończył studia za granicą, składa zalegalizowany lub opatrzony 

apostille dyplom ukończenia studiów za granicą, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, 

oraz poświadczone przez tłumacza przysięgłego jego tłumaczenie na język polski; 

10. Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wydane na 

podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) składa je wraz z innymi dokumentami 

rekrutacyjnymi, jeśli ma zamiar skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów 

prawa; 

11. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (kopia – oryginał do 

wglądu) - zgodnie z Wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka 

obcego (Załącznik nr 1 do Zasad rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2022/2023); 

W przypadku braku certyfikatu z języka angielskiego – pod uwagę brany jest wynik egzaminu. Aby 

przystąpić do dalszych etapów rekrutacji, kandydat musi uzyskać w ramach egzaminu co najmniej 

60% możliwych do uzyskania punktów.  

Odstępuje się od przeprowadzenia egzaminu, jeżeli kandydat okaże przy rekrutacji dokument 

potwierdzający znajomość języka angielskiego z Wykazu certyfikatów potwierdzających znajomość 

nowożytnego języka obcego. 

12. Informacje o dotychczasowej aktywności naukowej i organizacyjnej kandydata odpowiadająca 

dyscyplinom, w jakich jest prowadzona Szkoła Doktorska z okresu ostatnich 5 lat poprzedzających 

rekrutację (10 lat w przypadku kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów 

PAN w Łodzi przystępujących do rekrutacji w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy): 

 



 
 
 
 

 

• publikacje – pod uwagę brane są tylko prace opublikowane lub przyjęte do druku z 

potwierdzeniem redakcji; kandydat przedstawia notę bibliograficzną umożliwiającą pełną 

identyfikację pracy i strony publikacji zawierające streszczenie, 

• udział w konferencjach naukowych – kandydat przedstawia wydruk streszczenia z materiałów 

konferencyjnych, pełne dane konferencji, 

• patenty – kandydat przedstawia potwierdzenie od rzecznika patentowego lub z Urzędu 

Patentowego, 

• inne osiągnięcia powiązane tematycznie z dyscyplinami reprezentowanymi w SD BioMedChem 

z ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację (10 lat w przypadku programu Doktorat 

wdrożeniowy). 

Kandydat wskazuje max. 3 najważniejsze osiągnięcia (z listy osiągnięć zawartych w  Curriculum vitae) 

wraz z merytorycznym uzasadnieniem ich wyboru (max. 5 zdań), uwzględniając cechy świadczące 

o przygotowaniu kandydata do podjęcia kształcenia w SD BioMedChem. Każde osiągnięcie musi być 

potwierdzone (np. umową o dzieło, umową o pracę lub umową zlecenia, oświadczeniem 

potwierdzonym przez osobę decyzyjną lub instytucję). 


