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Zarządzenie Nr 36/21 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 7 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie udziału osób kształcących się w UMP w pracę na rzecz zwalczania  

pandemii COVID-19 

    

 

 

 

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

Poznaniu zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Z zachowaniem, w zakresie nieuregulowanym poniżej, przepisów zarządzeń Rektora UMP:   

1. Zgodnie z art. 47 ust. 18  ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2020.1845 z póżn.zm.), okres pracy studentów 

kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktorantów w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: nauki 

medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, przy zwalczaniu epidemii  jest  

zaliczany na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i  praktyk zawodowych. 

 

2. Studenci/doktoranci skierowani do pracy na oddziałach przeznaczonych do leczenia 

pacjentów chorych na  COVID-19 albo w punktach szczepień, w tym osoby powołane 

przez Wojewodę do tego celu, mogą uzyskać zaliczenie zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne (ćwiczenia) oraz praktyk zawodowych w wymiarze odpowiadającym czasowi 

pracy wykonanej przy zapobieganiu oraz zwalczaniu COVID-19. 

 

3. W przypadku trudności związanych z pogodzeniem pracy obejmującej zwalczanie i 

zapobieganie pandemii, z realizacją  poszczególnych zajęć, Dziekan Wydziału/Dyrektor 

CNJA/Dyrektor Szkoły Doktorskiej określa dla danego studenta/doktoranta indywidualną 

organizację zajęć, w tym umożliwia uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów w terminach 

późniejszych.  

 

4. Dziekan Wydziału, Dyrektor CNJA lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej określa sposób 

udokumentowania pracy studenta/doktoranta, o której mowa w pkt. 1 i dokonywania 

zaliczeń poszczególnych zajęć lub grup zajęć.  

 



5. Koordynatorzy zajęć zobowiązani są do stworzenia studentom/doktorantom skierowanym 

do pracy na oddziałach przeznaczonych do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 

albo  

w punktach szczepień warunków, umożliwiających uzyskanie wymaganych w roku 

akademickim 2020/21 zaliczeń.  

 

6. Ostateczne decyzje o wymiarze zaliczenia pracy studentów/doktorantów na poczet 

odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, 

w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, podejmuje Dziekan Wydziału, 

Dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim albo Dyrektor Szkoły Doktorskiej.             

 

 

 

§ 2  

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki, Dziekanom Wydziałów, 

Dyrektorowi Centrum Nauczania w Języku Angielskim oraz Dyrektorowi Szkoły 

Doktorskiej.           

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

R e k t o r   

prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 


