
 
 

 

Zarządzenie nr 101/2021 

z dnia 30 września 2021 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
w sprawie uchylenia zarządzeń nr: 24/2020, 35/2020, 38/2020, 39/2020, 47/2020, 

63/2020, 97/2020 oraz 120/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

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

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 13 ust. 2 w związku z § 12 ust. 2 i 3 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 30 września 2021 r. uchyla się następujące zarządzenia Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi: 

1) zarządzenie nr 24/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów 

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku 

z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród 

członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

2) zarządzenie nr 35/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji programów 

kształcenia na studiach doktoranckich oraz w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku 

z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 

wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

3) zarządzenie nr 38/2020 z dnia 5 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz wydawania dokumentów 

potwierdzających przebieg lub ukończenie kształcenia na studiach prowadzonych 

w języku angielskim na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w związku 

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków 

społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

4) zarządzenie nr 39/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi; 

5) zarządzenie nr 47/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów 

i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 

wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

6) zarządzenie nr 63/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów 

podyplomowych i innych form kształcenia podyplomowego w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku 

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków 

społeczności Uniwersytetu; 

7) zarządzenie nr 97/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przesyłania za 

pośrednictwem operatora pocztowego dokumentów potwierdzających ukończenie 

studiów wyższych prowadzonych w języku polskim w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi; 



8) zarządzenie nr 120/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie realizacji programów 

studiów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 

wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

      

      REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 
Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 


