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Witamy Cię w naszej społeczności 
doktoranckiej!

Właśnie teraz rozpoczyna się nowy rozdział Waszego życia. Nie przesadzamy. Doktorat 

to coś więcej niż tylko kartki zapisanego tekstu. To długie dni tworzenia koncepcji, tygodnie 

opracowywania metodyki i prowadzenia badań oraz miesiące pisania rozprawy. Przeczytacie setki 

artykułów naukowych. Spędzicie wieczory w bibliotece. Poświęcicie niejeden wspaniały weekend, 

ale uwierzcie nam – warto! 

Wszyscy wiemy, że każde początki bywają trudne. Dlatego też jesteśmy dla Was, aby pomóc 

Wam w przystosowaniu się do nowej sytuacji.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej to nie tylko czas wytężonej pracy, ale również poznawania 

nowych ludzi ze społeczności doktoranckiej, a także z kręgu naukowego. Podczas konferencji 

naukowych będziecie mieli możliwość nawiązać kontakt   z naukowcami z całego kraju, a nawet 

świata. Poznajcie nowych ludzi, budujcie własną sieć networkingową, wykorzystujcie ten czas 

w stu procentach!

By ułatwić Wam poruszanie się po nowej strukturze kształcenia, stworzyliśmy dla Was pakiet 

startowy zawierający podstawowe informacje, które - mamy nadzieję - ułatwią Wam sam 

początek Waszej drogi. Pamiętajcie, że nie zostawiamy Was samych. W razie jakichkolwiek pytań 

lub problemów zawsze możecie się do nas zwrócić. 

Jesteśmy tutaj, by sobie pomagać! 
Powodzenia! Trzymamy za Was kciuki! 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
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Organizacje Doktoranckie

W ramach Naszej społeczności akademickiej działają aktywnie organizacje doktoranckie, które 

dbają o prawa doktorantów, a także wspierają ich w działalności naukowej. 

Możesz nie tylko w każdej chwili skorzystać z ich pomocy, ale również dołączyć do ich szeregów, 

do czego szczególnie – jako Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów – Was zachęcamy!

1. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD)

adres: ul. Lumumby 14 (pok. 7), 91-404 Łódź 

strona internetowa: URSD na www.uni.lodz.pl

email: doktoranci@uni.lodz.pl 

FB: www.facebook.com/ursd.uni.lodz

Czym się zajmuje URSD UŁ? 

• reprezentuje doktorantów i broni ich interesów,

• decyduje w sprawach podziału środków finansowych przeznaczonych na cele URSD 

(możesz się do nas zgłosić w celu otrzymania dofinansowania na konferencję naukową),

• organizuje wydarzenia, takie jak: Dzień Doktoranta, Bal Doktoranta, Wigilia 

Doktorantów.

https://www.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/spolecznosc/uczelniana-rada-samorzadu-doktorantow
www.facebook.com/ursd.uni.lodz
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2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD)

adres: ul. Nowogrodzka 12 lok.6, 00-511 Warszawa 

strona internetowa: www.krd.edu.pl

email: sekretariat@krd.edu.pl 

FB: www.facebook.com/KRDedupl/

KRD działa na szczeblu krajowym i reprezentuje ogół doktorantów w Polsce, w szczególności:

• wyraża opinie i przedstawia stanowiska w sprawach dotyczących środowiska 

doktorantów, 

• prowadzi projekty i wspiera inicjatywy środowiska doktorantów,

• opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących doktorantów,

• współpracuje z ośrodkami wspierającymi działalność doktorantów.

www.krd.edu.pl
mailto:%20sekretariat%40krd.edu.pl?subject=
www.facebook.com/KRDedupl/
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Szkoły Doktorskie  
Uniwersytetu Łódzkiego

4 SZKOŁY | 23 DYSCYPLINY

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego umożliwi uzyskanie 

stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach: archeologii, historii, filozofii, językoznawstwie, 

literaturoznawstwie, nauce o kulturze i religii i nauce o sztuce. 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego skupi doktorantów następujących 

dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki 

o polityce i administracji. 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego zapewniać będzie 

kształcenie doktorantów z dyscyplin: matematyki, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk 

fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku. 

Szkoła Doktorska BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk 

prowadzona wspólnie z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum 

Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk zapewnia możliwość 

uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki medyczne i nauki chemiczne.

Sprawdź koniecznie przed złożeniem dokumentów: aktualne programy kształcenia oraz 

regulaminy poszczególnych Szkół Doktorskich, a także najważniejsze akty prawne związane 

z funkcjonowaniem Szkół Doktorskich znajdziesz na stronie: https://www.bip.uni.lodz.pl/szkoly-

doktorskie/szkoly-doktorskie

https://www.bip.uni.lodz.pl/szkoly-doktorskie/szkoly-doktorskie
https://www.bip.uni.lodz.pl/szkoly-doktorskie/szkoly-doktorskie
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Rekrutacja krok po kroku, 
czyli od czego zacząć? 

Zacznij od zapoznania się z ofertą kształcenia naszego Uniwersytetu, wybierz interesującą Cię 

Szkołę Doktorską oraz dyscyplinę, w ramach której będziesz mieć możliwość uzyskania stopnia 

doktora, a następnie: 

Krok 1: Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji, listą wymaganych dokumentów 

oraz terminarzem rekrutacji

• SDNH: https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-

do-szkoly-doktorskiej-nauk-humanistycznych

• SDNS: https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-

szkoly-doktorskiej-nauk-spolecznych

• SDNSiP: https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-

do-szkoly-doktorskiej-nauk-scislych-i-przyrodniczych

• SD BioMedChem: https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/

rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-biomedchem

Krok 2: Sprecyzuj temat pracy doktorskiej i wybierz promotora.

Pod kierunkiem potencjalnego promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest 

jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. 

Jeżeli kandydat uzyskał od promotora (pracownika naukowego UŁ) zgodę na objęcie go 

opieką promotorską,  składa  oświadczenie potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się 

promotorstwa (wzór dostępny w kroku 4).  

https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-nauk-humanistycznych
https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-nauk-humanistycznych
https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-nauk-spolecznych
https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-nauk-spolecznych
https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-nauk-scislych-i-przyrodniczych
https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-nauk-scislych-i-przyrodniczych
https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-biomedchem
https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-biomedchem
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Jeżeli kandydat nie uzyskał takiej zgody, wówczas składa wniosek o wyznaczenie wybranej osoby, 

posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji promotora, na promotora swojej pracy doktorskiej 

(wzór dostępny w kroku 4). 

Krok 3: Zarejestruj się w elektronicznym systemie rekrutacji.

Rejestracja kandydatów na studia 2020/2021 dostępna jest pod adresem: 

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Elektroniczna rejestracja na studia jest możliwa w terminie 16.08.2021 r. - 27.08.2021 r.

Krok 4: Skompletuj i dostarcz wymagane dokumenty.

Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych Szkół 

Doktorskich (patrz: krok 1). Tam też dostępne są gotowe wzory tych dokumentów. Pamiętaj 

o złożeniu ich w czasie przewidzianym w terminarzu rekrutacji! 

Krok 5: Zgłoś się na test z języka angielskiego.

Termin testu z języka angielskiego jak i inne ważne terminy dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz 

w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Łódzkiego tutaj: https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_

upload/zarz._nr_116_z_17.03.2021_r.pdf

Krok 6: Zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.

Wyśpij się, przygotuj się do przedstawienia swojej koncepcji Komisji Rekrutacyjnej i…  

oczekuj na decyzję  

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/
https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/zarz._nr_116_z_17.03.2021_r.pdf
https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/zarz._nr_116_z_17.03.2021_r.pdf
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Harmonogram rekrutacji 
na rok akademicki 2021/2022

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych:

23-27.08.2021 r.  rejestracja elektroniczna w systemie IRK oraz przyjmowanie   

   dokumentów (drogą pocztową)

13.09.2021 r.  test z języka obcego

27-30.09.2021 r.  rozmowa kwalifikacyjna

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych:

16-27.08.2021 r.  rejestracja elektroniczna w systemie IRK oraz przyjmowanie   

   dokumentów (drogą pocztową) 

13.09.2021 r.  test z języka obcego

24-30.09.2021 r. rozmowa kwalifikacyjna

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

30.08-03.09.2021 r. rejestracja elektroniczna w systemie IRK oraz przyjmowanie   

   dokumentów (drogą pocztową)

13.09.2021 r.   test z języka obcego

28-30.09.2021 r.  rozmowa kwalifikacyjna
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Szkoła Doktorska BioMedChem

30.08-03.09.2021 r.  rejestracja elektroniczna w systemie IRK oraz przyjmowanie   

   dokumentów (drogą pocztową)

13.09.2021 r.   Test z języka obcego

28-30.09.2021 r. Rozmowa kwalifikacyjna

Dla kandydatów, których stypendium doktoranckie będzie finansowane w całości lub w części 

z funduszy zewnętrznych rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się 17.09.2021r. (dla Szkoły 

Doktorskiej nauk Społecznych 17-18.09.2021 r.)

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie Uniwersytetu 

Łódzkiego, gdzie znaleźć można informacje o aktualnych konkursach, harmonogramy konkursów 

oraz materiały pomocne przy wypełnianiu wniosków grantowych.
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Możliwości finansowania 
badań naukowych

Uzyskanie finansowania na swoje badania jest jedną z najistotniejszych kwestii w życiu każdego 

doktoranta i jednocześnie jednym z największych wyzwań. Zarówno szkoły doktorskie chcące 

pozyskać kandydatów na studia, jak i doktoranci mogą ubiegać się o dodatkowe finansowania 

badań naukowych zarówno w ramach projektów wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego, jak 

i zewnętrznych konkursów. Poniżej przedstawiono kilka wybranych propozycji organizowanych 

cyklicznie programów i konkursów. 

Każdy osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (nieposiadająca stopnia doktora) pobiera stypendium 

doktoranckie, które dodatkowo ulega zwiększeniu po ocenie śródokresowej. Okres otrzymywania 

stypendium doktoranckiego to maksymalnie 4 lata.

1. Wewnętrzne konkursy badawcze UŁ

Z myślą o słuchaczach studiów III stopnia i uczestnikach szkół doktorskich UŁ przygotowano 

Doktoranckie Granty Badawcze (DGB)

Doktoranckie Granty Badawcze przeznaczone są na badania dla doktorantów, którzy planują 

realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest 

poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.  

W ramach grantu można pozyskać maksymalnie 40 000 zł na okres 12 lub 24 miesięcy.
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2. Konkursy organizowane przez podmioty zewnętrzne

2.1. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)  

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka6

• Doktorat wdrożeniowy – program, którego głównym założeniem jest tworzenie 

warunków do rozwoju współpracy szkół doktorskich z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. Doktorat wdrożeniowy polega na kształceniu doktorantów we 

współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Wspiera 

przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność 

naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. 

Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

2.2. Narodowe Centrum Nauki (NCN): https://www.ncn.gov.pl/

• PRELUDIUM –  konkurs Narodowego Centrum Nauki dla naukowców nieposiadających 

stopnia doktora. Doktorant w ramach tego konkursu może uzyskać grant w wysokości 

maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego 

odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. 

• PRELUDIUM BIS – konkurs Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego podmioty 

prowadzące szkoły doktorskie mogą pozyskać środki na finansowanie badań oraz 

wsparcie mobilności przyszłego doktoranta. Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest 

wsparcie szkół doktorskich w kształceniu doktorantów i finansowanie realizowanych 

przez nich projektów badawczych pod opieką promotorów będących kierownikami tych 

projektów. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka6
https://www.ncn.gov.pl/
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• OPUS – kolejny konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki dla naukowców 

na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 

albo 48 miesięcy. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim 

dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku 

pracę. W konkursie tym nie ma ograniczeń dotyczących liczby osób wchodzących w skład 

zespołu badawczego.

2.3. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA (programy dla doktorantów):  

 https://nawa.gov.pl/naukowcy

• Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera –  program, którego celem jest wsparcie 

mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich. 

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny 

nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym 

świecie. Wyjazd do zagranicznej jednostki może trwać od 3 do 24 miesięcy. 

• Program im. Iwanowskiej – celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie 

mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań 

naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. 

Wyjazd do zagranicznej jednostki może trwać od 3 do 12 miesięcy.  O udział w Programie 

im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską 

bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

https://nawa.gov.pl/naukowcy
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Kontakty

Uniwersytet Łódzki

adres: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (rektorat)  

strona internetowa: www.uni.lodz.pl  

FB: www.facebook.com/uni.lodz

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów (COSiD)

Tutaj zgłaszasz się m.in. w sprawach bytowych, stypendialnych i rozliczania dofinansowań.

adres: ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź

strona jednostki na www.uni.lodz.pl (kliknij)

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ)

adres: ul. Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź 

strona internetowa: www.lib.uni.lodz.pl

W naszej bibliotece możesz m.in.:

• zarezerwować pokój pracy (indywidualnej/grupowej),

• zaproponować zakup książki, której nie ma jeszcze w bibliotece,

• skorzystać z wypożyczalni międzybibliotecznej.

www.uni.lodz.pl
www.facebook.com/uni.lodz
https://www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki-ul/centrum-obslugi-studentow-i-doktorantow
www.lib.uni.lodz.pl
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Akademickie Centrum Wsparcia (ACW) 

adres: ul. Pomorska 152, 91-404 Łódź 

strona jednostki na www.uni.lodz.pl (kliknij)  

 

Akademickie Centrum Wsparcia udziela pomocy i wsparcia w sprawach związanych z szeroko 

rozumianym funkcjonowaniu w środowisku akademickim. W ACW UŁ można też zarejestrować 

orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności, co jest pierwszym krokiem do uzyskania 

stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Przydatna informacja: Jeżeli nie jesteś ubezpieczony zdrowotnie, pamiętaj o tym, że pod 

warunkami dostępnymi na stronie ubezpieczyć Cię może Uczelnia!

https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/wsparcie-w-akademickim-centrum-wsparcia

