
Uchwała Nr 43/2020 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

z dnia 24 czerwca 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. 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.) w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 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 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. 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 października 2020 r.”; 

 

2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci aplikujący na studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których wynik egzaminu 

maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 

7 ustawy o systemie oświaty, mogą w terminie do dnia 30 października 2020 r., 

a w przypadku rekrutacji, o której mowa w § 4 ust. 1a – do dnia 31 stycznia 2021 r., 

wystąpić z wnioskiem do WKR o uwzględnienie podwyższonego wyniku, załączając 

stosowne dokumenty.”; 

 

3) § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, którzy przystąpili do matury 

IB i EB w roku 2020 w przypadku niewydania im przez szkołę świadectwa maturalnego 

w wymaganym w postępowaniu rekrutacyjnym terminie, będą kwalifikowani na studia 



w PUM warunkowo, w oparciu o wystawione przez dyrektora szkoły średniej 

zaświadczenie o wynikach matury z zastrzeżeniem, że świadectwo lub inny wymagany 

dokument zostanie dostarczony do PUM do dnia 25.09.2020 r.”; 

 

4) Załączniki nr 5 i 15 do Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów  

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

otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

       Przewodniczący Senatu 


