
 

Uchwała Nr 36/2020 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2020  

w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania 

rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok 

akademicki 2020/2021 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 5a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. 

zm.) oraz § 4 ust. 2 „Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów  

w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021”, 

stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 64/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 

przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim 

Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021, zmienionej 

Uchwałą Nr 12/2020 z dnia 18 marca 2020 r., mając na uwadze, iż: 

 zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 

kwietnia 2020 r. egzamin maturalny w roku 2020 rozpoczyna się dopiero w dniu 8 

czerwca 2020 r. 

 zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego konieczne jest 

dostosowanie terminów rekrutacji do harmonogramu egzaminu maturalnego, 

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Uchwale Nr 13/2020 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 

18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego 

na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie 

na rok akademicki 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

       Przewodniczący Senatu 


