Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
DOP - 299/20
Zarządzenie Nr 130/20
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu z dnia 30 października 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, w ten sposób, że w § 1 dodaje się pkt.
5 i pkt. 6 w brzmieniu:
„5. W okresie od dnia 2 listopada do dnia 13 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne,
za wyjątkiem zajęć określonych w pkt. 6, 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.
6. W okresie od dnia 2 listopada do dnia 13 listopada br. dopuszcza się kontaktową formę
zajęć w zakresie:
a) ćwiczeń z anatomii realizowanych dla I roku wszystkich kierunków, przy czym w dniach
od 2 listopada do 6 listopada ćwiczenia z anatomii są prowadzone zdalnie,
b) ćwiczeń praktycznych dla IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonych
w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej,
c) 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 realizowanych od dnia 4
listopada br., w szczególności dla studentów VI roku kierunku lekarskiego.”
§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 30 października br.
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

