
Zarządzenie Nr 133/2017 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
z dnia 16 listopada 2017 roku  

 
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za realizację  
w ramach umów cywilnoprawnych zajęć dydaktycznych  

przez osoby nie będące nauczycielami akademickimi  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz.U. 2016, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 51 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku oraz w związku z § 18 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr II/2016 
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zasad ustalania 
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem  
tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych  
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Niniejsze zarządzenie określa stawki za: 

1) realizację w języku polskim zajęć dydaktycznych, 

2) realizację w języku angielskim zajęć dydaktycznych, 

3) przeprowadzanie w języku angielskim zajęć klinicznych w ramach stażu 
przeddyplomowego, 

4) przeprowadzanie w języku angielskim egzaminów wynikających z programów 
studiów. 

 
§ 2 

Ustala się następujące stawki za jedną godzinę dydaktyczną zajęć realizowanych: 
 

1) w języku polskim: 

L.p. Tytuł naukowy, stopień naukowy/tytuł zawodowy Stawka w PLN 

1. Profesor 73,00  
2. Doktor habilitowany 67,00  
3. Doktor 64,00  
4. Magister, lekarz medycyny, lekarz dentysta, pozostałe 47,00 

 
2)  w języku angielskim: 

L.p. Tytuł naukowy, stopień naukowy/tytuł zawodowy Stawka w PLN  

1. Profesor 109,50  
2. Doktor habilitowany 100,50  
3. Doktor 96,00  
4. Magister, lekarz medycyny, lekarz dentysta, pozostałe 70,50 

 
§ 3 

Ustala się wynagrodzenie za prowadzenie zajęć klinicznych w ramach stażu 
przeddyplomowego w wysokości 12,50 PLN za jedną godzinę dydaktyczną  
pod warunkiem zrealizowania 40 godzin w ciągu tygodnia zajęć z  grupą liczącą  
od 1 do 3 studentów. 



§ 4 
Ustala się wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminów z  zachowaniem 
następujących stawek: 

1) egzamin testowy – 100 zł za 1 godzinę dydaktyczną przeprowadzania egzaminu, 
2) egzamin ustny  – 50 zł za 1 studenta, 
3) egzaminy dwuczęściowe składające się z części teoretycznej i praktycznej 

(przeprowadzanej w formie testowej i/lub ustnej), wynagradzane są za każdą 
część odrębnie odpowiednio wg stawek określonych w pkt 1 i 2 niniejszego 
paragrafu. 

 
§ 5 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 105/2016 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 18 października 2016 roku  
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za realizację w ramach umów 
cywilnoprawnych zajęć dydaktycznych przez osoby nie będące nauczycielami 
akademickimi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  
od 1 października 2017 r. 

 
 

 

             Rektor  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
 

 
Prof. dr hab. Andrzej Drop 


