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Zarządzenie Nr 20/22 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu z dnia 4 lutego 2022 roku 

 

w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim   

w okresie od 21 lutego do 6 marca 2022 roku 

 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

2021.861 z późn. zmianami), mając na uwadze wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2,  

na podstawie § 28 ust.1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Z uwzględnieniem harmonogramu roku 2021/2022 w semestrze letnim obowiązują następujące zasady 

organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Medycznym im.  

K. Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 21 lutego do 6 marca 2022 roku: 

1) wykłady i seminaria będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość; 

2) ćwiczenia prowadzone będą za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.  

W uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Dziekana Wydziału, wyrażoną na wniosek 

koordynatora przedmiotu, ćwiczenia będą mogły być realizowane w formie stacjonarnej.  

W przypadku ćwiczeń dla studentów Centrum Nauczania w Języku Angielskim (CNJA) powyższą 

zgodę wydaje Dyrektor CNJA; 

3) zajęcia w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej będą realizowane z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, przy czym w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektor 

Szkoły Doktorskiej, wyrażoną na wniosek koordynatora przedmiotu, ćwiczenia będą mogły być 

realizowane w formie stacjonarnej; 

4) zajęcia w ramach kształcenia podyplomowego realizowane będą z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, przy czym w uzasadnionych przypadkach za zgodą Prorektor 

ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego albo Dyrektora Generalnego, wyrażoną  

na wniosek koordynatora przedmiotu, ćwiczenia będą mogły być realizowane w formie 

stacjonarnej. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektor ds. Dydaktyki.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                          

 

                                                                                                             R e k t o r 

 

 

                                                                                             prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 


