Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
DOP – 375/21

Zarządzenie Nr 149/21
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie aktualizacji
Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku
akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, z późn. zmianami
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.
2021.861 z późn. zmianami), mając na uwadze wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2,
na podstawie § 28 ust.1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
Zmienia się zarządzenie nr 134/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie aktualizacji
Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku
akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że
w załączniku do tego zarządzenia:
1) W rozdziale I. Ogólne wytyczne w punkcie 1 lit. b 1 otrzymuje brzmienie:
„b) 1 Do 9 stycznia 2022 r. seminaria będą realizowane za pomocą metod i technik
kształcenia na odległość. W wyjątkowych sytuacjach mogą być realizowane w formie
stacjonarnej za zgodą Dziekana, w przypadku zajęć w ramach Szkoły Doktorskiej Dyrektora Szkoły Doktorskiej, zajęć dla studentów Centrum Nauczania w Języku
Angielskim (CNJA) - Dyrektora CNJA, a studiów podyplomowych – Prorektora ds. Szkoły
Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego lub Dyrektora Generalnego;”
2) W rozdziale I. Ogólne wytyczne w punkcie 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w Studium Wychowania Fizycznego będą realizowane
zdalnie z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale IV. Organizacja lektoratów i zajęć
wychowania fizycznego;”
3) W rozdziale I. Ogólne wytyczne punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie a
dotychczasowe punkty o numerach od 7 do 21 otrzymują numery od 8 do 22;
„ 7. W przypadku studentów z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 rekomendowane jest wykonanie testu na COVID-19 w uczelnianym punkcie
Drive Thru (http://uczelnia.ump.edu.pl/covid) w godzinach pracy tego punktu, na podstawie
skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub poprzez

samodzielne
wystawienie
skierowania
poprzez formularz
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zarejestruj-sie-online-na-test-na-covid-19). W
sytuacji
braku możliwości wykonania testu na COVID-19 zgodnie z powyższymi postanowieniami,
student proszony jest o niezwłoczne przekazanie informacji o tym fakcie na
adres: covid@ump.edu.pl w celu organizacji badania przez Uczelnię.”
4) W rozdziale IV. Organizacja lektoratów i zajęć wychowania fizycznego punkty 1 i 2
otrzymują brzmienie:
„ 1. Do 9 stycznia 2022 r. zajęcia prowadzone przez Studium Języków Obcych realizowane
będą za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zajęcia z wychowania fizycznego do 9 stycznia 2022 r. realizowane zdalnie obejmują
indywidualne zajęcia studentów realizowane we własnym zakresie (kontrolowany,
indywidualny trening fizyczny studenta), które są monitorowane przez pracowników
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Ponadto realizowane są zajęcia w formie zdalnej,
w tym weryfikacja i omówienie aktywności fizycznej studentów, zadania związane z
programami promocji i zdrowego stylu życia, udział w kampaniach budujących aktywność
fizyczną.”
5) W rozdziale X. Postępowanie w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
podejrzeniem zakażenia u pracownika lub studenta w punkcie 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego uczestnik
zajęć powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać
z teleporady medycznej w ramach kontaktu z lekarzem rodzinnym, z uwzględnieniem
postanowień punktu 7 w rozdziale I. Ogólne wytyczne,”
6) W rozdziale XI. Domy studenckie w punkcie 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) do 9 stycznia 2022 r. zawiesza się możliwość odwiedzin gości z zewnątrz, przy czym w
okresie od 23 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. dopuszcza się możliwość odwiedzin
gości z zewnątrz po okazaniu pracownikowi domu studenckiego:
•

zaświadczenia o wykonaniu kompletnego szczepienia ochronnego przeciw COVID-19
albo

•

negatywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego w kierunku koronawirusa
SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 48 godzin przed wejściem do akademika, albo

•

zaświadczenia o przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wystawionego nie później
niż 6 miesięcy przed wejściem do akademika,

b)do 9 stycznia 2022 r. na terenie domów studenckich wprowadza się zakaz organizacji
zgromadzeń oraz zamyka się wspólne przestrzenie, za wyjątkiem kuchni, pralni, suszarni, ”

7) W rozdziale XI. Domy studenckie w punkcie 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) osoba ta powinna jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień punktu 7 w rozdziale
I. Ogólne wytyczne,”.

§2
Do 9 stycznia 2022 r. zawiesza się stosowanie postanowień pkt. 2 w rozdziale II. Organizacja
zajęć kontaktowych (bezpośrednich) nieklinicznych niniejszych Wytycznych.
§3
Test jednolity Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia
w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, z uwzględnieniem zmian, o których
mowa w § 1 i § 2, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie zarządzenia
Generalnemu.

powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki oraz Dyrektorowi

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
wz. Rektora
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Michał Nowicki

