
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2017 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 4 grudnia 2017 roku 

 

KURSY DO SPECJALIZACJI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

 

§ 1 

 

Realizator kursu do specjalizacji lekarskiej przed złożeniem wniosku o realizację kursu 

do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) zobowiązany jest uzyskać 

pisemną zgoda Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. 

 

§ 2 

 

ZADANIA KIEROWNIKA NAUKOWEGO KURSU DO SPECJALIZACJI 

LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

 

1. Przygotowanie programu kursu na podstawie ramowego programu specjalizacji 

i przesłanie go do Konsultanta Krajowego w celu akceptacji za pośrednictwem Systemu 

Monitorowania Kształcenia (SMK). 

2. Wskazanie literatury fachowej i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia. 

3. Wskazanie kadry wykładowców. 

4. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem kursu. 

5. Przeprowadzenie zaliczenia kursu. 

6. Przesłanie do CMKP, za pomocą SMK, listy osób, które zaliczyły kurs. 

 

§ 3 

 

ZADANIA WYKŁADOWCY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA  

DO SPECJALIZACJI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

 

1. Opracowanie niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników 

szkolenia. 

2. Wskazanie literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie. 

3. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez pełną realizację programu w części, 

do której się zobowiązał, starannego i rzetelnego przygotowania i przekazania treści 

dydaktycznych. 

4. Opcjonalnie - sprawdzenie poziomu wiedzy uczestników szkolenia oraz zaliczenia 

zrealizowanej treści kształcenia. 

5. Zadbanie o prawidłowe działanie pomocy dydaktycznych podczas przeprowadzanych 

zajęć. 

 

§ 4 

 

ZADANIA ASYSTENTA KIEROWNIKA NAUKOWEGO KURSU 

DO SPECJALIZACJI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

 

1. Przekazanie, przed rozpoczęciem kursu, do OKP listy uczestników szkolenia, w celu ich 

ubezpieczenia. 

2. Przygotowanie dzienników zajęć według wzoru i przekazanie ich osobom realizującym 

kurs. Przekazanie uzupełnionego dziennika do OKP po zakończeniu kursu. 

3. Powielanie i dystrybucja materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu. 
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4. Przygotowanie e-wniosków i dostarczenie do OKP umów cywilnoprawnych i rachunków 

lub faktur zawieranych z osobami realizującymi kurs. 

5. Przekazanie do OKP informacji dotyczących zamówień na zakupy związane z organizacją 

kursów i dostarczenie do OKP wszystkich dokumentów potwierdzających odbiór 

zamówionych materiałów (faktury, dowody rozchodu magazynowego - RW). 

6. Przygotowanie, przeprowadzenie oraz dostarczenie do OKP ankiet dotyczących oceny 

przebiegu kursu przez uczestników. 

 

§ 5 

 

WARUNKI WYNAGRADZANIA DLA PROWADZĄCYCH KURSY ORAZ 

DOKONYWANIA INNYCH WYDATKÓW W RAMACH KURSÓW 

DO SPECJALIZACJI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

 

1. Wynagrodzenie za prowadzenie kursów w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy 

i lekarzy dentystów ustala się wg następujących stawek brutto: 

1) wynagrodzenia za ćwiczenia i wykłady: 

 

Stanowisko osoby prowadzącej 

 

Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych 

profesor zwyczajny 150 zł 

dr hab. 130 zł 

dr 100 zł 

lekarz medycyny, magister 80 zł 

 

2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierownika naukowego kursu ustala się według 

stawki 25 zł za godzinę; przyjmując 40 godzin jako maksymalną liczbę godzin pracy, 

przy kursach trwających dłużej niż 16 godzin (40 x 25 zł); 

oraz 20 godzin jako maksymalną liczbę godzin pracy, przy kursach trwających  

do 16 godzin (20 x 25 zł); 

3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji asystenta kierownika naukowego kursu ustala się 

według stawki 15 zł za godzinę, przyjmując 30 godzin jako maksymalną liczbę godzin 

pracy. 

2. Ustala się limit wydatków w ramach jednego kursu na zakupy materiałów dydaktycznych, 

biurowych i innych do wysokości 1100 zł brutto. 

3. Wydatki na ubezpieczenie uczestników specjalizacji (OC, NNW, inne) będą ponoszone 

na warunkach określonych w zawartej umowie z ubezpieczycielem i aktualnych polisach 

ubezpieczeniowych. 

4. W sytuacjach szczególnych, uzasadnionych potrzebą danego kursu Prorektor 

ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego na wniosek Kierownika Ośrodka 

może podjąć decyzję o zmianie stawek i limitów określonych w § 5 oraz wyrazić zgodę 

na poniesienie innych wydatków. 

 


