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Zarządzenie nr 71/20 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca  2020 roku 

 
w sprawie organizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2019/2020 

 
 
 
Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
1. Organizacja praktyk winna odbywać się w sposób umożliwiający uzyskanie przez 

studentów zakładanych efektów uczenia się, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka związanego z pandemią COVID-19. Przy 
organizacji praktyk zaleca się przestrzeganie rekomendacji dotyczących praktyk 
zawodowych na studiach opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  
 

2. Studenci wolontariusze, którzy w ramach podpisanej umowy wolontariatu w okresie 
od marca do września br. uczestniczyli lub będą uczestniczyć w programie 
wolontariatu związanym z epidemią COVID – 19 mogą ubiegać się o zaliczenie tego 
okresu do  obowiązkowych praktyk studenckich w roku akademickim 2019/2020. 
Dziekan określi wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania zaliczenia praktyk oraz 
możliwy zakres zaliczenia praktyk. 
 

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia praktyk studenckich dla danych 
kierunków studiów, Dziekan może podjąć decyzję o przesunięciu ich realizacji w cyklu 
kształcenia. 
 

4. Studenci mieszkający na terenie Poznania oraz powiatu Poznańskiego co do zasady 
odbywają praktyki wakacyjne w podmiotach leczniczych prowadzonych przez 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lub innych 
podmiotach w Poznaniu z którymi Uniwersytet posiada umowę o współpracy oraz w 
Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa. Realizacja praktyki w innej lokalizacji 
wymaga indywidualnej zgody Dziekana.  
 



5. Praktyka studencka odbywa się w jednym podmiocie leczniczym. Dopuszcza się 
realizację części praktyk za pomocą zdalnych technik nauczania, przy czym decyzję o 
takiej formie praktyk i jej wymiarze podejmuje na wniosek opiekuna praktyk Dziekan, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

6. Studenci realizujący praktyki lub staże w szczególności w podmiotach leczniczych, 
gabinetach stomatologicznych, aptekach, gabinetach kosmetycznych, przed 
rozpoczęciem praktyk mają możliwość wykonania badania genetycznego PCR w 
kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach Uczelnianego Laboratorium 
Koronawirusa. O konieczności wykonania badania decyduje Dziekan w porozumieniu 
z koordynatorem praktyk, mając na względzie wymagania podmiotu przyjmującego 
studenta na praktykę. Wykaz studentów do przeprowadzenia badania co najmniej na 
7 dni przed rozpoczęciem praktyk Dziekanat przesyła do koordynatora uczelnianego 
punku pobrań.  
 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktycznych.  

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
                 R e k t o r 

                                                                                                   
prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 
 


