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Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału 
instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18. 

 

1.  Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej 

2.  Statut Politechniki Łódzkiej - Uchwała nr 88/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r. 

3.  Uchwała nr 6/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej 

4.  
Komunikat 1/2019 Prorektora ds. Kształcenia PŁ z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 
2019/2020 pobieranych od cudzoziemców odbywających kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich 

5.  
Zarządzenie nr 57/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych, zawieranej między Politechniką Łódzką a cudzoziemcem podejmującym i odbywającym studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich 

6.  
Komunikat Rektora Politechniki Łódzkiej w sprawie trybu wypłacania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej 
Politechniki Łódzkiej z dnia 23.10.2019 

7.  Załącznik do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z 13 czerwca 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej 

8.  
Zarządzenie 69/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 listopada 2019 zmieniające zarządzenie nr 36/2019 Rektora PŁ z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie przyjęć osób niebędących 
obywatelami polskimi na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w PŁ 

9.  
Zarządzenie 36/2019 Rektora PŁ z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie przyjęć osób niebędących obywatelami polskimi na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia 
w PŁ 

10.  
Załącznik 1 do Zarządzenia 36/2019 - Harmonogram rekrutacji obowiązujący przy przyjmowaniu obcokrajowców na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 
w Politechnice Łódzkiej 

11.  Załącznik 2 do Zarządzenia 36/2019 - Lista wymaganych dokumentów w procesie przyjęć na studia pierwszego stopnia na PŁ 

12.  Załącznik 3 do Zarządzenia 36/2019 - Lista wymaganych dokumentów w procesie przyjęć na studia drugiego stopnia na PŁ 

13.  Załącznik 4 do Zarządzenia 36/2019 - Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych dla kierunków prowadzonych w języku polskim na studiach pierwszego stopnia 

14.  Załącznik 5 do Zarządzenia 36/2019 - Regulamin konkursu dot. bezpłatnych miejsc na studiach stacjonarnych I i II stopnia 

15.  
Uchwała nr 118/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 września 2019 r w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

16.  Uchwała nr 87/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w PŁ 
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17.  
Uchwała nr 1/2017 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej 

18.  Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 2 marca 2020 w sprawie procedury obejmowania statusem poufności prac dyplomowych w PŁ 

19.  Uchwała nr 18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z 30 marca 2020 w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ 

20.  Uchwała nr 19/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej w sprawie ustalenia programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ 

21.  Uchwała Senatu PŁ z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego podczas rekrutacji na studia w PŁ w roku akad. 2020/2021 

22.  Uchwała nr 21/2020 Senatu PŁ z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w PŁ w roku akad. 2020/2021 

23.  Uchwała Senatu PŁ z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 

24.  Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów PŁ 

25.  Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów PŁ 

26.  Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PŁ 

27.  Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów PŁ 

28.  
Zarządzenie nr 45/2017 Rektora PŁ z dnia 14 listopada 2017 w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów PŁ na potrzebę wydania zaświadczeń uprawniających do umorzenia 
kredytu studenckiego 

29.  Komunikat Prorektora ds. Studenckich PŁ z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w PŁ 

30.  Załącznik 1 do Komunikatu Prorektora ds. studenckich z dnia 14 czerwca 2017 

31.  Załącznik 2 do Komunikatu Prorektora ds. studenckich z dnia 14 czerwca 2017 

32.  Regulamin przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w PŁ 

33.  Zał. 1 do Regulaminu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w PŁ 
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34.  Zał. 1 A do Regulaminu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w PŁ 

35.  Zał. 2 do Regulaminu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w PŁ 

36.  Zał. 3 do Regulaminu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w PŁ 

37.  Zarządzenie nr 15/2010 Rektora PŁ z dnia 22 października 2010 w sprawie zasad organizacji i korzystania z poczty elektronicznej 

38.  Dekret o utworzeniu PŁ 

39.  Glosariusz pojęć związanych z funkcjonowaniem uczelni w j. angielskim  

40.  Regulamin własnego Funduszu Stypendialnego PŁ 

41.  Regulamin działalności socjalnej PŁ 

42.  Rachunek do umowy o dzieło - wzór 

43.  Rachunek do umowy zlecenia - wzór 

44.  Umowa o dzieło - wzór 

45.  Umowa zlecenie - wzór 

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu:  

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ,  

ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, I piętro, pokój 110,  

tel. (+42) 638 38 72 


