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im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
DOP - 290/20 
 

Zarządzenie Nr 124/20 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu z dnia 16 października 2020 roku 
 

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.), nr 82 z dnia 17 lipca 2020 r. (zmienionego zarządzeniem nr 90 z dnia 8 
sierpnia 2020 r.): 

1. Do odwołania w siedzibie Uczelni oraz na terenie szpitali klinicznych i określonych 
podmiotów leczniczych, przeprowadzone zostaną ćwiczenia kontaktowe (bezpośrednie) 
kształtujące umiejętności praktyczne dla studentów ostatniego roku studiów, za 
wyjątkiem kierunku lekarsko-dentystycznego, gdzie dopuszcza się zajęcia bezpośrednie 
dla IV i V roku studiów. 

2. W przypadku ćwiczeń bezpośrednich (kontaktowych) kształtujących umiejętności 
praktyczne, a realizowanych na innych latach kształcenia niż określone w pkt. 1 
niniejszego paragrafu, decyzję o formie i zakresie ich przeprowadzenia (zdalne lub 
bezpośrednie) podejmuje Dziekan Wydziału. 

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 w formie zdalnej.  

  
§ 2 

Ustala się Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku 
akademickim 2020/2021 – aktualizacja nr 1, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki we współpracy  
z  Dyrektorem Generalnym. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października br., jednocześnie traci moc zarządzenie 
Nr 104/20 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie w sprawie organizacji kształcenia i roku 
akademickiego 2020/2021. 
 

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


