Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
DOP-160/20
Zarządzenie nr 82/20
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2020 roku
w sprawie planów organizacji pracy Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w czasie
epidemii COVID-19 oraz zmiany zarządzenia Rektora nr 52/20 z dnia 28 maja 2020 r.,
w sprawie organizacji pracy Uczelni w czasie epidemii COVID-19

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
Z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ewentualnych nowych
regulacji wydanych w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19 oraz programów kształcenia:
1. W roku akademickim 2020/2021 wszystkie wykłady prowadzone będą w formie
zdalnej, w tym z wykorzystaniem technik e-learningu. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o stacjonarnej formie
przeprowadzenia wykładu.
2. Rekomenduje się prowadzącym zajęcia, by seminaria w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021 prowadzone były w formie zdalnej.
3. Rekomenduje się prowadzącym zajęcia, by część ćwiczeń klinicznych, która może
odbyć się bez udziału pacjentów np. wprowadzenie do danych zagadnień, omawianie
przypadków klinicznych, odbywała się z wykorzystaniem zdalnych systemów takich
jak Zoom czy Teams.
4. Podczas seminariów, zaliczeń i egzaminów, o ile przewiduje to system do zdalnego
nauczania z którego korzysta nauczyciel akademicki, wprowadza się obowiązek
włączenia kamery z przekazem obrazu i dźwięku przez studenta uczestniczącego w
zajęciach.
5. Zajęcia seminaryjne oraz ćwiczeniowe będą realizowane zgodnie z aktualnie
obowiązującym reżimem sanitarnym, o ile Ministerstwo Zdrowia umożliwi realizację
zajęć w formie stacjonarnej. Stosowne zalecenia związane z reżimem sanitarnym w
oparciu o wytyczne MZ, GIS i MNiSW opublikowane zostaną we wrześniu br.
6. Wszystkie fakultety realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021 prowadzone będą w formie zdalnej.
7. Wszystkie lektoraty realizowane w semestrze zimowym 2020/2021 realizowane będą
w formie zdalnej.

§2
Zmienia się zarządzenie nr 52/70 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, z dnia 28 maja 2020 r., w sprawie organizacji pracy Uczelni w
czasie epidemii COVID-19 w ten sposób, że § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
„Znosi się zakaz wyjazdów i przyjazdów w ramach międzynarodowych programów
współpracy. Studenci zagraniczni przyjeżdzający do Uniwersytetu zobowiązani są do
przedłożenia bezpośrednio po przyjeździe wyniku badania genetycznego PCR w kierunku
koronawirusa SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 72 godziny przed przyjazdem, oraz
powtórzenia badania 7 dni po przyjeździe na własny koszt. W przypadku nieprzedłożenia
wyniku badania PCR student zobowiązany jest do odbycia 7 dniowej kwarantanny przed
rozpoczęciem zajęć związanych z programem wymiany.”
§3
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Spraw Studenckich
i Dydaktycznych oraz Dziekanom Wydziałów w zakresie określonym w § 1 oraz
Prorektorowi ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą w zakresie unormowanym w §
2.
2. Dziekani Wydziałów oraz Dyrektor CNJA, wraz z koordynatorami przedmiotów
odpowiadają też za przeprowadzanie zajęć z zachowaniem wymogów programów
kształcenia oraz dopuszczalnych limitów punktów ECTS uzyskiwanych w ramach
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 roku.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

