
 
  

 
 

 
Zarządzenie nr 79 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 29.03.2022 r. 

 
w sprawie: określenia limitów rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego na rok 

akademicki 2022/2023 

 

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.) oraz § 1 ust. 9 Zasad rekrutacji do szkół doktorskich 

w roku akademickim 2022/2023, przyjętych uchwałą nr 282 Senatu UŁ z dnia 14 marca 2022 r. 

zarządzam, co następuje:   

 

§ 1 

 

1. Limit rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ na rok akademicki 

2022/2023 wynosi 18 osób, z tego 7 miejsc rozdysponowano na poszczególne dyscypliny. 

Pozostałe 11 miejsc zostaje przeznaczone dla najlepszych kandydatów, którzy nie zostali 

wpisani na listy poszczególnych dyscyplin, według listy rankingowej. 

2. Limity dla poszczególnych dyscyplin: 

 

Dyscyplina limit 

archeologia 1 

filozofia  1 

historia 1 

językoznawstwo 1 

literaturoznawstwo 1 

nauki o kulturze i religii 1 

nauki o sztuce  1 

 

 

§ 2 

 

1. Limit rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ na rok akademicki 2022/2023 

wynosi 40 osób. Miejsca zostały rozdysponowane na dyscypliny. 

2. Limity dla poszczególnych dyscyplin: 
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Dyscyplina Limit 

nauki prawne 7 

nauki socjologiczne 3 

ekonomia i finanse 7 

nauki o polityce i administracji 4 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna 

6 

nauki o zarządzaniu i jakości 7 

pedagogika 3 

psychologia 3 

 

 

§ 3 

 

1. Limit rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ na rok akademicki 

2022/2023 wynosi 34 osoby. Miejsca zostały rozdysponowane na dyscypliny. 

2. Limity dla poszczególnych dyscyplin: 

 

Dyscyplina limit 

matematyka 3 

nauki biologiczne 12 

nauki chemiczne 10 

nauki fizyczne 6 

nauki o Ziemi i środowisku 3 

 

 

§ 4 

 

1. Limit rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi na rok 

akademicki 2022/2023 wynosi 36 osób. Miejsca zostały rozdysponowane na dyscypliny. 

2. Limity dla poszczególnych dyscyplin: 

 

Dyscyplina limit 

nauki biologiczne 12 

nauki medyczne  12 

nauki chemiczne 12 
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§ 5 

 

1. Limity rekrutacji do Szkół Doktorskich UŁ (bez podziału na dyscypliny) na rok akademicki 

2022/2023 dla kandydatów, których stypendium doktoranckie w całości lub w części 

finansowane będzie z funduszy zewnętrznych wynoszą: 

 

Szkoła Doktorska limit 

Nauk Humanistycznych  7 

Nauk Społecznych 10 

Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  12 

BioMedChem 20 

 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

      Prorektor ds. nauki,  
     I ZASTĘPCA REKTORA 

 Uniwersytetu Łódzkiego 
 

            prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak 

  
 
 
  
 


