Uchwała nr 230/2018
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, laureatów oraz
finalistów olimpiad stopnia centralnego
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2018.1669) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się, na okres 4 lat, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, następujące
zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:
1. Listę olimpiad, z których osiągnięcia mogą być uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym,
na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także
szczegółowe zasady uwzględniania osiągnięć określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o laureacie lub finaliście olimpiady ogólnopolskiej
stopnia centralnego, rozumie się przez to osobę posiadającą tytuł laureata lub tytuł finalisty
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez główny komitet organizacyjny danej
olimpiady, którego wzór jest określony obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad.
3. Senat upoważnia Prorektora ds. Studenckich do dokonywania zmian, w drodze zarządzenia,
treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały odpowiednio do potrzeb, wynikających ze zmiany
organizatora lub zasad przeprowadzania olimpiad, o których mowa w ust. 1.
§2
1. Uprawnienia wynikające z zasad uwzględniania osiągnięć ustanowionych niniejszą uchwałą
przysługują wyłącznie kandydatom, maturzystom w roku rekrutacji i obowiązują we
wszystkich postępowaniach rekrutacyjnych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia
magisterskie niezależnie od trybu ubiegania się o przyjęcie na studia, po spełnieniu przez
kandydata wszystkich innych warunków formalnych określanych w zasadach naboru na studia
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
2. Kandydaci, którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się te osiągnięcia, są
umieszczani na listach rankingowych wraz z pozostałymi kandydatami, a ich kwalifikacja
następuje w ramach ustalonych limitów przyjęć.
3. Kandydaci, którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się osiągnięcia w
ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, a ubiegają się o przyjęcie na kierunek techniki
dentystyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu praktycznego z rysunku i rzeźby.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

