
REGULAMIN  

Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie   

MAM PUM 

Rok szkolny 2021/2022 

 

Sposób udziału w projekcie Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, kryteria kwalifikacji do udziału w projekcie, warunki uzyskania certyfikatu 

MAM PUM. 

 

Projekt MAM PUM skierowany jest do młodzieży klas programowo ostatnich zachodniopomorskich 

szkół ponadgimnazjalnych.  

1. Kwalifikacje (zgłoszenie uczestnictwa wraz z rozwiązaniem testu kwalifikacyjnego, zawierającego  

pytania obejmujące rozszerzony program szkolny z przedmiotów kierunkowych – biologia, chemia)  

1.1. Każdy uczeń wyrażający chęć przystąpienia do testów kwalifikacyjnych zobowiązany jest:  

* do samodzielnego zarejestrowania się na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bolesława Prusa w Szczecinie (IV LO) – www.lo4.szczecin.pl, w zakładce MAM PUM, w terminie 

do 1.10.2021roku, do godziny  15.00, 

* kandydaci, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie wezmą udziału w teście kwalifikacyjnym.  

1.2. Test rozpocznie się 2.10.2021 roku, w godz. od 20.00 do 21.00 drogą elektroniczną.  

1.3.Test złożony będzie z pytań zamkniętych, obejmujących zakres rozszerzony z biologii i chemii.  

1.4. Test należy rozwiązać samodzielnie. Korzystanie z pomocy innych osób podczas rozwiązywania 

zadania jest zabronione. Osoby, które nie stosują się do tego punktu regulaminu są NIEUCZCIWE.  

1.5. Do projektu zakwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów z testu kwalifikacyjnego 

oraz spełniające warunki formalne, 

1.5. Studenci zakwalifikowani do MAM PUM 2021/2022 otrzymają indywidualne potwierdzenie 

drogą elektroniczną do 4 października 2021 roku.  

 2.Udział w projekcie  

2.1. Inauguracja XIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie odbędzie się 6 października 2021roku w Auli Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie (PUM) przy ul. Rybackiej 1, o godz. 17.00.  

2.2. Zajęcia MAM PUM odbywać się będą raz w miesiącu w Auli PUM przy ul. Rybackiej 1.  

O ewentualnej zmianie miejsca, studenci poinformowani będą na zajęciach poprzedzających je lub na 

stronach PUM i IV LO w Szczecinie. 

2.3. W przypadku niezależnym od organizatora, wykłady prowadzone mogą być zdalnie. 

2.4. Studenci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na każdych zajęciach u nauczyciela 

IV LO, odnotowującego frekwencję. 



 2.6. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach, studenci zobowiązani są do usprawiedliwienia 

nieobecności na najbliższym spotkaniu. Respektowana będzie jedynie absencja spowodowana 

wyjątkowymi sytuacjami, takimi jak np.: długotrwała choroba potwierdzona przez lekarza, wypadek 

losowy, pokrywający się z terminem zajęć udział w olimpiadzie przedmiotowej. 

2.8. W trakcie roku akademickiego, studenci przystąpią do dwóch testów śródrocznych z zakresu 

treści prezentowanych na wykładach. Wyniki testów wliczane będą do ogólnej punktacji.  

2.7. Osoby, których nieobecność na testach śródrocznych zostanie usprawiedliwiona otrzymają nowy, 

uzgodniony ze studentem termin egzaminu.   

3. Warunki uzyskania certyfikatu  

3.1. Certyfikaty uzyskają studenci, spełniający następujące warunki:   

a. uzyskali 100 % frekwencję, do niej zalicza się również nieobecności usprawiedliwione,   

b. przystąpili do wszystkich testów: kwalifikacyjnego i dwóch śródrocznych. 

3.2. Uzyskanie Certyfikatu, upoważnia do otrzymania wpisu (z numerem Dyplomu) na świadectwie 

ukończenia szkoły, jako szczególne osiągnięcie ucznia.  

3.3. Certyfikaty zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu XIII Edycji MAM PUM.  

3.4. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia zajęć kończących projekt w siedzibie PUM, 

certyfikaty przekazane będą dyrekcjom szkół, do których uczęszczali studenci.  


