
Uchwała Nr 71/2020 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w programach 

studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne w roku akademickim 2020/2021  

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 38a ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. 

U. poz. 1861 z późn. zm.), Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

uchwala, co następuje:  

 

§1 

Na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w roku akademickim 2020/2021, dopuszcza 

się odbycie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, w części albo w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-

epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego 

kształcenia i wewnętrznym regulaminie dydaktycznym jednostki. 

 

§2 

1. Studenci, wykonujący w trakcie roku akademickiego 2020/2021 czynności w ramach 

zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub 

części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych. 

2. Warunkiem zaliczenia, o którym mowa w ust. 1 jest: 

1) uprzednia zgoda właściwego dziekana co do możliwości i warunków zaliczenia zajęć 

w sposób, o którym mowa w § 1, 

2) przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, w którym student wykonywał 

czynności, o których mowa w ust. 1 zawierającego informacje o liczbie godzin  

i charakterze wykonywanych czynności. 

 

§3 

1. Zaliczenie zajęć, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku gdy dotyczy wszystkich zajęć 

w ramach danego przedmiotu, równoznaczne jest z uzyskaniem zaliczenia przedmiotu na 

ocenę dostateczną. Uzyskanie wyższej oceny z przedmiotu możliwe jest w drodze 

zaliczenia przeprowadzonego w trybie określonym w wewnętrznym regulaminie 

dydaktycznym jednostki prowadzącej przedmiot. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedmiotów kończących się egzaminem.   

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM  

  Przewodniczący Senatu 


