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Zarządzenie Nr 105/2022 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji zajęć 

dydaktycznych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym  

w Szczecinie w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 49 ust. 1 Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 37/2019 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zajęcia dydaktyczne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, zwanym dalej 

PUM, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się z zachowaniem 

zasad określonych niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 2. 

1. W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć studenci: 

1) u których nie występują objawy ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych, 

gorączka, nagła utrata powonienia i smaku, 

2) którzy nie posiadają dodatniego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 i 

zwolnienia lekarskiego, wystawionego w związku z tym zakażeniem. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu student ma obowiązek wypełnić ankietę 

epidemiologiczną w formie cyfrowej, dostępną na stronie https://acv.pum.edu.pl/. 

3. W przypadku wystąpienia wśród pracowników lub studentów objawów zakażenia 

górnych dróg oddechowych, gorączki lub innych objawów sugerujących możliwość 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi NFZ w celu weryfikacji 

stanu zdrowia i podjęcia dalszych kroków. 

4. Rekomenduje się pracownikom i studentom śledzenie i przestrzeganie zalecanych zasad 

znajdujących się na stronie: https://www.pum.edu.pl/covid. 

 

§ 3 

1. Ćwiczenia i seminaria prowadzane są w formie stacjonarnej. 

2. O formie prowadzenia wykładów decyduje dziekan.  

3. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane stacjonarnie realizowane są z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. 

 

 



DOP.0210.105.2022 

 

§ 4. 

Szczegółowe wytyczne obowiązujące podczas zajęć stacjonarnych klinicznych zostały 

określone w „Zasadach postępowania dla studentów odbywających zajęcia kliniczne w 

związku ze stanem zagrożenia epidemicznego” znajdujących się na stronie: 

https://www.pum.edu.pl/covid. 

 

§ 5. 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, 

przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów teoretycznych odbywa się stacjonarnie lub w 

formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

Centrum Egzaminów Testowych (CET). 

2. Zasady przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej za pośrednictwem CET określa 

odrębne zarządzenie. 

3. Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów praktycznych odbywa się stacjonarnie.  

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

                       Rektor PUM 

 


