
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 74/2020 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, 

pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia  

 w roku akademickim 2020/2021 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), art. 31m ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 374 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych  

oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r. poz.1651), dalej jako rozporządzenie, w związku z § 7 ust. 2 

Uchwały Nr XXIV - 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  

26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021, zarządzam: 

 

§ 1 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 

2020/2021 w semestrze zimowym na kierunki studiów w trakcie których studenci mogą być narażeni 

na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podlegający 

specjalistycznym badaniom lekarskim, zgodnie z rozporządzeniem, nie mają obowiązku wykonywania 

tych badań w momencie aplikowania o przyjęcie na studia. 

 

§ 2 

Kandydaci, o których mowa w §1, mają obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwskazań do podjęcia studiów, zgodnie z rozporządzeniem, niezwłocznie, nie później 

niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  

Na badania lekarskie kieruje Dziekan Wydziału. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                 R E K T O R 

 

 

 

                                                                                         prof. dr hab. Stanisław Michałowski                                                   

 


