
  

w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

od dnia 2.11.2020 r. 
 

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 
roku w sprawie czasowego ograniczenia niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, 1835) oraz 
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, 
zgodnie z zarządzeniem nr 130/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku informuję, co następuje:  

1. w okresie od dnia 2 listopada do dnia 13 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, za wyjątkiem 
zajęć określonych w pkt. 6 zarządzenia nr 130/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego, prowadzone są 
wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

2. w przypadku zaplanowanych w powyższym terminie zajęć praktycznych, które bezwzględnie muszą być 
realizowane w formie kontaktowej, odbędą się one w terminie późniejszym, a decyzję o nowym terminie 
i zakresie zajęć podejmuje Dziekan Wydziału/Dyrektor CNJA w porozumieniu z koordynatorem zajęć; 

3. Dziekani Wydziałów/Dyrektor CNJA odpowiadają za zgodność realizowanego planu zajęć  
z obowiązującymi na kierunkach regulowanych standardami kształcenia, w szczególności w taki sposób, 
by w roku akademickim 2020/2021 liczba punktów ECTS efektów uczenia się przypisanych do zajęć 
kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, które student, 
odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, uzyska  
w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie 
przekroczyła 20% liczby punktów określonych dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na 
którym kształci się ten student; 

4. studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów wymienionych w pkt. 3, którzy w trakcie 
tego roku akademickiego będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty 
lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą 
ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia 
się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności; czynności 
te mogą być realizowane zarówno w oparciu o umowę wolontariatu jak i o inne formy pracy; 

5. Dziekan Wydziału/Dyrektor CNJA może, na wniosek studenta, zaliczyć mu część zajęć lub grup zajęć,  
o których mowa w pkt 4, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych 
czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te 
czynności; 

6. Dziekani Wydziału/Dyrektor CNJA określą i podadzą do wiadomości studentów, najpóźniej do 16 
listopada, szczegółowe zasady ubiegania się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć, praktyk zawodowych 
i wakacyjnych na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej realizowanej w ramach zadań 
wykonywanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w tym: wzór i tryb składania podania oraz wykaz niezbędnych 
dokumenów wymaganych przez wydział. 

 

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 
Prorektor ds. Dydaktyki 

Komunikat nr 1/2020 Prorektora ds. Dydaktyki 

z dnia 5 listopada 2020 roku 

 


