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Zarządzenie Nr 103/20 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 17 września 2020 roku 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego  
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
 

Na podstawie art. 23 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j.Dz.U. 2020. 85 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
Ustala się Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, jednocześnie traci moc zarządzenie  
nr 95/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia  2020   roku  
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, z tym jednak, że do czasu pełnego zorganizowania 
Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów, jego zadania określone w § 19 Regulaminu 
Organizacyjnego zostają ograniczone i część z nich przejmują Biura Obsługi Dziekanów, 
zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego zarządzenia.  
 

§ 4 
1. Uczelniane Centrum Obsługi Studentów do czasu pełnego uruchomienia działalności 

wykonywać będzie zadania w niepełnym zakresie, obejmujące w szczególności 
następujący zakres: 
1) przygotowuje procedury obsługi studentów w Uczelnianym Centrum Obsługi 

Studentów; 
2) przygotowuje porozumienia w sprawie odbywania zbiorowych praktyk studenckich; 
3) prowadzi sprawy dotyczące pomocy materialnej oraz systemu stypendialnego dla 

studentów; 
4) współpracuje z Biurami Obsługi Dziekana, Biurem Szkoły Doktorskiej oraz 

jednostkami akademickimi przy planowaniu wykorzystania sal dydaktycznych w 
kształceniu przed- i podyplomowym; 

5) sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystaniem sal dydaktycznych Uczelni, zgodnie 
z zasadami obowiązującymi przy planowaniu zajęć dydaktycznych w salach 
dydaktycznych, uwzględniając plan zajęć dydaktycznych; 

6) prowadzi grafik wykorzystania sal dydaktycznych dla celów innych niż planowane 
zajęcia dydaktyczne, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy planowaniu zajęć 
dydaktycznych. 



2. Do czasu pełnego uruchomienia Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów, Biura Obsługi 
Dziekana realizować będą następujące zadania: 
1) zapewniają optymalne warunki organizacyjne do realizacji zadań przez Dziekana, 

Prodziekanów, Kolegium Dziekańskie, komisje wydziałowe, Radę Wydziału; 
2) w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego prowadzą pełną 

dokumentację prowadzonych przez Wydział kierunków studiów; 
3) sporządzają plany studiów zawierające pełne informacje o liczbie studentów i grup 

studentów odbywających zajęcia w jednostkach Uczelni i na bazie obcej; 
4) sporządzają programy i harmonogramy nauczania; 
5) prowadzą niezbędną statystykę i sprawozdawczość; 
6) prowadzą pełną dokumentację przebiegu studiów; 
7) na bieżąco aktualizują w odpowiednich systemach informatycznych dane dotyczące 

studentów, przebiegu studiów, naliczonych opłat itp.; 
8) wprowadzają dane do Wirtualnego Dziekanatu na stronach www; 
9) wydają legitymacje, dyplomy, zaświadczenia dotyczące kształcenia 

przeddyplomowego;  
10) kierują studentów na okresowe badania lekarskie, kontroluje wykonanie szczepień 

i badań poprzez sprawdzanie wpisów w indeksach; 
11) prowadzą ewidencję druków ścisłego zarachowania; 
12) współpracują z samorządem studentów oraz organizacjami studenckimi; 
13) przygotowują wnioski o nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne; 
14) prowadzą sprawy komisji oceniających nauczycieli akademickich w zakresie realizacji 

procesu dydaktycznego;  
15) wykonują obowiązki związane z realizacją wymagań określonych przepisami prawa 

dotyczących warunków, jakie muszą spełniać wydziały, aby prowadzić studia na 
określonych kierunkach i poziomie kształcenia;  

16) współpracują z Działem Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy 
Międzynarodowej w zakresie doktoratów honoris causa. 

 
 
 
 

         R e k t o r 
 

         prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 
 
 
 


