
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 142/2017 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 4 grudnia 2017 roku 

 

SPECJALIZACJE W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE 

W OCHRONIE ZDROWIA 

 

CZĘŚĆ A - SPECJALIZACJA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

 

§ 1 

 

ZADANIA KIEROWNIKA JEDNOSTKI SZKOLĄCEJ 

 

1. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania akredytacji jednostki. 

2. Koordynowanie szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Ustalenie wysokości opłaty związanej z przeprowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego. 

4. Możliwość powierzenia dodatkowych obowiązków kierownikom specjalizacji. 

 

§ 2 

 

ZADANIA KIEROWNIKA SPECJALIZACJI Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

1. Ustalanie szczegółowych warunków odbywania szkolenia specjalizacyjnego w sposób 

umożliwiający nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych określonych 

w programie szkolenia. 

2. Ustalanie szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia. 

3. Wprowadzanie do elektronicznej karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (EKS) 

danych i informacji w zakresie przewidzianym dla kierownika specjalizacji. 

4. Wskazanie piśmiennictwa i innych źródeł samokształcenia. 

5. Prowadzenie ewaluacji szkolenia. 

6. Wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych 

umiejętności zawodowych, zamieszczanej w EKS. 

7. Potwierdzenie w EKS odbycia szkolenia zgodnie z programem. 

8. Zawiadomienie wojewody, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), 

o nierealizowaniu programu szkolenia. 

 

§ 3 

 

ZADANIA WYKŁADOWCY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W RAMACH 

SPECJALIZACJI Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

 

1. Opracowanie niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników 

szkolenia, dostarczenie ich do OKP na co najmniej tydzień przed szkoleniem. 

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. 
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§ 4 

ZADANIA OPIEKUNA STAŻU ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH 

SPECJALIZACJI Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

 

1. Zaznajomienie uczestników szkolenia z organizacją pracy w placówce stażowej. 

2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem stażu zgodnie z programem 

szkolenia. 

 

§ 5 

 

ZADANIA KIEROWNIKA KURSU ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH 

SPECJALIZACJI Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

 

1. Ustalenie szczegółowego harmonogramu zajęć i dobór kadry wykładowców. 

2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem kursu. 

3. Wskazanie literatury do samokształcenia. 

4. Przeprowadzenie zaliczenia zgodnego z programem kursu. 

5. Analiza ankiet dotyczących oceny realizacji szkolenia przez uczestników. 

 

§ 6 

 

WARUNKI WYNAGRADZANIA DLA PROWADZĄCYCH SZKOLENIA ORAZ 

DOKONYWANIA INNYCH WYDATKÓW W RAMACH SPECJALIZACJI 

Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

 

1. Wynagrodzenia w ramach specjalizacji dla psychologów klinicznych ustala się 

wg następujących stawek brutto: 

1) wynagrodzenie za 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 jednostki szkolącej ustala się według 

stawki 25 zł za godzinę, przyjmując 20 godzin jako maksymalną liczbę godzin pracy 

w miesiącu, z wyłączeniem lipca i sierpnia; 

3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierownika specjalizacji jednego uczestnika 

w jednym semestrze, ustala się według stawki 25 zł za godzinę pracy, przyjmując 

4 godziny jako maksymalną liczbę godzin pracy; 

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

stawki 25 zł za godzinę, przyjmując 15 godzin jako maksymalną liczbę godzin pracy; 

5) wynagrodzenie za prowadzenie zajęć stażowych realizowane jest na podstawie umowy 

z placówką stażową.  

2. Ustala się limit wydatków w ramach specjalizacji na zakup materiałów dydaktycznych, 

biurowych, artykułów spożywczych i innych w wysokości do 500 zł brutto na semestr. 
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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 § 6, oraz wyrazić zgodę 

na poniesienie innych wydatków. 


