
 

Uchwała nr 206/2019 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 27 listopada 2019 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 87/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu 

oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na 

studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 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 (Dz. U. 2018.1668 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu 

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

 

§ 1 

W załączniku do uchwały  nr 87/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. - Warunki, tryb oraz terminy 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na studia prowadzone  

w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 36 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 36  

Kierunek: pielęgniarstwo  

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne,  3 – letnie  

 

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu 

z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i 

astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą 

międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z 

biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym.” 

 

2) w § 39 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 39  

Kierunek: położnictwo  

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne,  3 – letnie  

 

1) Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu 

z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i 

astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

2) Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą 

międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z 

biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym.” 

 



3) w § 43 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 43 

Kierunek: ratownictwo medyczne 

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie  

 

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu 

z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i 

astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą 

międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z 

biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym.” 

 

4) w § 45 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 45  

Kierunek: terapia zajęciowa  

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie  

 

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na 

zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z 

fizyki/fizyki i astronomii, lub matematyki lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na 

poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą 

międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z 

biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub matematyki lub historii lub wiedzy 

o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.” 

 

5) w § 48 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 48  

Kierunek: zdrowie publiczne   

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne,  3 – letnie  

specjalności:  

zarządzanie w opiece zdrowotnej  

promocja zdrowia z epidemiologią  
monitorowanie badań klinicznych  

  

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów.  

Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.  

  

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu 

z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i 

astronomii lub matematyki lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym. 



2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą 

międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z 

biologii  lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub matematyki lub historii lub wiedzy 

o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.” 

 

§ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


