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Zarządzenie Nr 144/20  

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 124/20 w sprawie organizacji kształcenia i roku 

akademickiego 2020/2021 

 

 

 

Na podstawie § 28 ust.1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Zmienia się zarządzenie Rektora Nr 124/20 z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie 

organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 (zmienione zarządzeniami  

nr 130/2020 z dnia 30 października 2020 r. i 139/20 z dnia 10 listopada 2020 r), w ten 

sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„ § 1 

Z zachowaniem, w zakresie nieuregulowanym poniżej, przepisów zarządzeń Rektora 

UMP: nr 52 z dnia 28 maja 2020 r. (zmienionego zarządzeniami nr 82 z dnia 17 lipca 

2020 r. i 88 z dnia 6 sierpnia 2020 r.), nr 82 z dnia 17 lipca 2020 r. (zmienionego 

zarządzeniem nr 90 z dnia 8 sierpnia 2020 r.): 

 

1. W okresie od dnia 28 listopada do dnia 21 grudnia 2020 r. wszystkie zajęcia 

dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu, za wyjątkiem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, 

prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

 

2. Dziekan Wydziału w porozumieniu z koordynatorem zajęć, ustala wykaz zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne, które realizowane są w formie 

stacjonarnej. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych zajęć 

praktycznych, które bezwzględnie muszą być realizowane w formie kontaktowej, 

odbędą się one w terminie późniejszym, a decyzję w tym zakresie podejmuje 

Dziekan Wydziału. 
 



3. Do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów bezpośrednich  

w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia.   

 

4. Kształcenie podyplomowe oraz zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej odbywają 

się jedynie za pomocą metod i technik nauczania zdalnego, za wyjątkiem zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne w zawodach medycznych, które nie 

mogą być przeprowadzone w formie zdalnej. 

 

5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego ( Dz. 

U 2019.1573 z późn.zm.) studenci studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, zatrudnieni w 

Szpitalu Tymczasowym na MTP lub wykonujący czynności w ramach zadań 

realizowanych przez inne podmioty lecznicze lub służby sanitarno-

epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą 

ubiegać się o zaliczenie zajęć na zasadach określonych przez Dziekana 

Wydziału. 

 

§ 2 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki we 

współpracy z Dziekanami Wydziałów. 

 

2. Zobowiązuje się Dziekanów Wydziałów do dostosowania dotychczasowych 

decyzji dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych do niniejszego 

zarządzenia.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada br.  

 

 

 

 
 

R e k t o r 
 
   
                                                                                       prof. dr hab.  Andrzej Tykarski 


