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Zarządzenie Nr 139/20  
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu z dnia 10 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 zarządzeniem  
nr 130/2020 z dnia 30 października 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 16 listopada do dnia 27 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia 
dydaktyczne, za wyjątkiem zajęć określonych w pkt. 2 realizowane na 
Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prowadzone są 
wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W 
przypadku 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. 
 

2. W okresie od dnia 16 listopada do dnia 27 listopada br. dopuszcza się 
kontaktową formę zajęć w zakresie: 

a) zajęć kształtujących umiejętności praktyczne dla studentów VI roku kierunku 
lekarskiego, 

b) zajęć kształtujących umiejętności praktyczne dla studentów IV roku kierunku 
fizjoterapia w zakresie ustalonym przez Dziekana Wydziału, 

c) zajęć kształtujących umiejętności praktyczne dla studentów IV i V roku kierunku 



lekarsko-dentystycznego prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum 
Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w zakresie ustalonym przez Dziekana 
Wydziału,  

d) zajęć kształtujących umiejętności praktyczne dla II (IV) roku programu 
AdvancedMD, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum Nauczania  
w Języku Angielskim, 

e) zajęć kształtujących umiejętności praktyczne dla ostatnich lat studiów jednolitych 
kierunków magisterskich, studiów licencjackich i uzupełniających studiów 
magisterskich w zakresie ustalonym przez Dziekana Wydziału,  

f) 6-cio miesięcznych praktyk zawodowych realizowanych przez studentów 
kierunku farmacja,  

g) szkoleń dotyczących tlenoterapii, podstaw wentylacji mechanicznej i innych 
szkoleń przygotowujących studentów do wsparcia przy udzielania świadczeń 
zdrowotnych w okresie pandemii, prowadzonych w Centrum Symulacji 
Medycznej oraz innych jednostkach wskazanych przez Prorektora ds. Dydaktyki. 
 

3. Do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów bezpośrednich  
w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia.   
 

4. W czasie obowiązywania strefy czerwonej na terenie Poznania kształcenie 
podyplomowe odbywa 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.”  

 
 

§ 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 16 listopada br.  
 
 
 
 
 

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


