
Uchwała Nr 12/2020 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 64/2019  

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie 

Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 35 pkt 9 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

W załączniku do Uchwały Nr 64/2019 r. 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 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, rekrutacja na studia w PUM na rok akademicki 2020/2021 

rozpoczyna się nie wcześniej niż 11 maja 2020 roku i zostaje zakończona nie później niż 

30 września 2020 r.”; 

 

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

„1a. Rekrutacja na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 grudnia 2020 roku i zostaje zakończona nie później 

niż 31 stycznia 2021 r.”; 

 

3) w załączniku nr 1, po pkt. I dodaje się pkt Ia w następującym brzmieniu: 

 

„Ia. Niestacjonarne 

 

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne 

wyników z języka ojczystego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie 

dojrzałości lub egzaminie dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu 

maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

lub na maturze zagranicznej.” 

   

§2 

                                                           

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                           

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 

 


