
 
Uchwała nr 143/2021 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 22 września 2021 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 168/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz 

terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia 

prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

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. 2021.478 z późn. zm.), oraz § 20 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

W załączniku „Warunki, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 

przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na 

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, do uchwały nr 168/2020 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 roku,  

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 4  dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Rekrutacja na kierunek inżynieria farmaceutyczna, studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 

2021/2022 rozpocznie się, pod warunkiem uruchomienia tego kierunku przez Uczelnię, nie wcześniej 

niż 1 lutego 2022 r. a zakończy nie później niż 15 marca 2022 r.” 

 
2) po  § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu: 

„§ 47a 

Kierunek: inżynieria farmaceutyczna 

Międzyuczelniane studia drugiego stopnia, stacjonarne, 1,5-roczne, realizowane 

z Politechniką Poznańską (prowadzone pod warunkiem uruchomienia tego kierunku 

przez Uczelnię) 

1. Od kandydatów wymagany jest dyplom inżyniera kierunku inżynieria farmaceutyczna lub 

kierunków pokrewnych. 

2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest 

zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych 

egzaminem na studiach pierwszego stopnia. 

3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak 

kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym 

przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie 

będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest udostępniana w BIP na stronie podmiotowej Uczelni. 

 

   R e k t o r 

 

 

   prof. dr hab. Andrzej Tykarski 


