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Uniwersytet Medyczny                              
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 
DOP - 56/21 

 

Zarządzenie Nr 8/21 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 5 lutego 2021 r. 

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 

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.) oraz nr 82 z dnia 17 lipca 2020 r. (zmienionego zarządzeniem nr 90 

z dnia 18 sierpnia 2020 r.): 

1. W okresie od dnia 22 lutego 2021 r. do odwołania, z uwzględnieniem  harmonogramu 

roku 2020/2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wyłącznie  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za wyjątkiem zajęć, o których 

mowa w ust. 2 i 3.  

2. Od dnia 1 marca 2021 r. wszystkie ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne 

prowadzone będą w formie kontaktowej (stacjonarnej), przy czym rekomenduje się, aby 

ćwiczenia prowadzone w formie kontaktowej, mające charakter kliniczny, realizowane 

były od 8 marca 2021 r. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana dopuszcza się 

organizację ćwiczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

3. Od dnia 1 marca 2021 r., w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana, dopuszcza się 

organizację seminariów w formie kontaktowej, pod warunkiem, iż są to zajęcia 

kształtujące umiejętności praktyczne.   

4. Do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów bezpośrednich w Centrum 

Innowacyjnych Technik Kształcenia.  

5. Kształcenie podyplomowe oraz zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej odbywać się będą 

jedynie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, za wyjątkiem zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne. 

6. Zachowują moc Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją 

kształcenia w roku akademickim 2020/2021, w tym wszelkie wytyczne dotyczące 

przestrzegania zasad zmniejszających ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2.  

7. 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, 
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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, Dyrektorem CNJA i Dyrektorem Szkoły Doktorskiej.  

2. Zobowiązuje się Dziekanów Wydziałów, Dyrektora CNJA i Dyrektora Szkoły Doktorskiej 
do dostosowania dotychczasowych decyzji dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych 
do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R E K T O R 
 

                                                                                                      
                          prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


