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Zarządzenie Nr 153/21 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie aktualizacji 

Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku 

akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, z późn. zmianami 

 

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 

Zmienia się zarządzenie nr 134/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie aktualizacji 

Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku 

akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, z  późniejszymi zmianami, w ten sposób, że 

w załączniku do tego zarządzenia:  

 

1) W rozdziale I. Ogólne wytyczne w punkcie 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„4. Studenci programów studiów realizowanych w języku angielskim lub studenci 

międzynarodowych programów współpracy, mieszkający jednocześnie w domach studenckich 

Uniwersytetu, niezależnie od obowiązujących przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zobowiązani są do przestrzegania 

poniższych zasad: ”, 

 

2) W rozdziale I. Ogólne wytyczne w punkcie 4 lit. e drugi myślnik otrzymuje brzmienie: 

„- powtórzenia testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (molekularny test diagnostyczny 

RT-PCR) po 7 dniach od przyjazdu w laboratorium wskazanym przez UMP.” 

 

3) W rozdziale I. Ogólne wytyczne w punkcie 5 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„ d) którzy zakończyli kwarantannę zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy 

kwarantanna została nałożona w związku z: 

- kontaktem z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 - powrót na zajęcia bezpośrednie w 

jednostkach klinicznych możliwy jest nie wcześniej niż po upływie 14 dni  



od kontaktu z osobą zakażoną (obowiązują tu dodatkowe 4 dni braku zajęć kontaktowych 

klinicznych, w stosunku do minimalnego, 10-cio dniowego czasu kwarantanny),   

- objęciem izolacją osoby, z którą student prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub z nią 

zamieszkuje - powrót na zajęcia bezpośrednie kliniczne możliwy jest po 11 dniach od dnia 

zakończenia izolacji tej osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 

(obowiązują tu dodatkowe 4 dni braku zajęć kontaktowych klinicznych, w stosunku  

do kwarantanny trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby zakażonej), 

przy czym, wytyczne określone w niniejszej lit. d nie dotyczą studenta posiadającego 

zaświadczenie szczepienia przeciwko COVID-19, o ile 2 dawka szczepienia przeciwko COVID-

19 w przypadku preparatów dwudawkowych lub dawka w przypadku szczepienia preparatem 

jednodawkowym zostały wykonane co najmniej 14 dni przed kontaktem z osobą zakażoną 

wirusem SARS-CoV-2 lub dnia wyniku osoby zarażonej.” 

 

4) W rozdziale XII. Biblioteka Główna w punkcie 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) sale nauki, czytelnia ogólna, wypożyczalnia oraz kabiny pracy indywidualnej czynne są w 

godzinach pracy Biblioteki, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż  

1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy,” 

 

§ 2 

Test jednolity Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia 

w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, z uwzględnieniem zmian, o których 

mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki oraz Dyrektorowi 

Generalnemu.  

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                             

 
                                                                                                             R e k t o r 

 

 

                                                                                             prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 

 


