
Uchwała nr 25/2018 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 64/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia 

Wytycznych dla Rad Wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu w zakresie projektowania i ustalania programów kształcenia studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich oraz ustalenia 

tekstu jednolitego 

 

 

Senat działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 64/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku -Wytyczne dla Rad 

Wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie 

projektowania i ustalania programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

studiów jednolitych magisterskich, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia 

musi uwzględniać uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z 22 

grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  oraz charakterystyki drugiego stopnia 

określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 września 2016r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

– poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016, poz. 1594) w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla 

obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów:” 

 

2) dotychczasowy § 4a staje się ust. 6  w § 4   i otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„6. Organizacja zajęć na poszczególnych kierunkach studiów wynika z obowiązujących programów 

kształcenia oraz możliwości finansowych Uczelni. 

6.1 Zalecany rozkład form zajęć w grupach szczegółowych efektów kształcenia na kierunku 

lekarskim (lata I-V) przedstawia tabela 1:  

Grupy szczegółowych efektów kształcenia 

ćwiczenia  

/nie więcej niż/ % 

wykłady 

/nie mniej niż/% 

A nauki morfologiczne 60,00 30,00 

B naukowe podstawy medycyny 55,00 25,00 



C nauki przedkliniczne 50,00 30,00 

D 

nauki behawioralne  

i społeczne z elementami profesjonalizmu 

20,00 50,00 

E nauki kliniczne niezabiegowe 60,00 20,00 

F nauki kliniczne zabiegowe 60,00 20,00 

G prawne i organizacyjne aspekty medycyny 25,00 40,00 

 

6.2 Zalecany rozkład form zajęć w grupach szczegółowych efektów kształcenia na kierunku 

lekarsko-dentystycznym (lata I-IV) przedstawia tabela 2:  

Grupy szczegółowych efektów kształcenia 

ćwiczenia  

/nie więcej niż/ % 

wykłady 

/nie mniej niż/% 

A nauki morfologiczne 60,00 30,00 

B naukowe podstawy medycyny 45,00 25,00 

C nauki przedkliniczne 60,00 20,00 

D nauki behawioralne  15,00 50,00 

E nauki kliniczne ogólnolekarskie niezabiegowe 60,00 20,00 

F nauki kliniczne kierunkowe  zabiegowe 80,00 10,00 

G prawno-organizacyjne podstawy medycyny 25,00 40,00 

 

3) w § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Zaleca się, aby od roku akademickiego 2018/2019 plany zajęć na kierunku lekarskim, 

lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie ora położnictwie uwzględniały nie mniej niż 5,5% 

zajęć ( w tym zajęć interdyscyplinarnych) realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej.” 

 



4) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 1.Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2183). 

2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz.986); 

 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Wytycznych dla Rad Wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie projektowania i ustalania programów 

kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanom Wydziałów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

                                                                                                               R e k t o r 

 

              

            prof. dr hab. Andrzej Tykarski 


