
 

Uchwała nr 169/2020 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 24 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 87/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu 

oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na 

studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą nr 206/2019 z 

dnia 27 listopada 2019 r. 

 

Senat działając na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j Dz. U. 2020.85 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w związku z przesunięciem terminów 

matur i dostosowaniem terminów rekrutacyjnych do zmienionych terminów maturalnych 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1  

W załączniku do uchwały nr 87/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. - Warunki, tryb oraz terminy 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na studia prowadzone 

w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą nr 206/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., 

wprowadza się następującą zmianę: 

 

w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

”Rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się nie wcześniej niż  

4 maja 2020 r. a zakończy się nie później niż 2 listopada 2020 r. Terminy rejestracji on-line 

(założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne kierunki studiów), zatwierdzania 

danych w programie rekrutacyjnym, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów 

określonych w ust. 1-2 oraz w § 51 ust. 1 pkt 3, terminy ogłoszenia list rankingowych oraz list 

przyjętych na studia, terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez Senat w terminie 

późniejszym i podane do publicznej wiadomości do dnia 5 maja 2020 r.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktycznych, a po  

1 września 2020 r. Prorektorowi ds. Studenckich. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 4 maja 2020 roku. 

 

    

                R e k t o r 

 

 

                          prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 


