
Zarządzenie Nr 183/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 26 listopada 2020 roku 

 

w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości stawek  

dodatkowego wynagrodzenia za realizację egzaminów i staży przeddyplomowych  

w języku angielskim 

przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

Na podstawie art. 136 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

 o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 10 ust.8 pkt. 5 

Regulaminu wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 48/2020 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1 

Niniejsze zarządzenie określa zasady przyznawania i wysokość stawek dodatkowego 

wynagrodzenia za realizację w języku angielskim: 

1) zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego, 

2) egzaminów wynikających z programów studiów. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego 

ustala się w wysokości 17 złotych za 1 godzinę dydaktyczną, pod warunkiem 

zrealizowania w ciągu tygodnia 40 godzin zajęć klinicznych z grupą liczącą od 1 do 3 

studentów. 

2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminów ustala się z  zachowaniem następujących 

stawek: 

1) egzamin testowy – 100,00 PLN (słownie: sto złotych) za 1 godzinę dydaktyczną 

przeprowadzania egzaminu, 

2) egzamin ustny – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) 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. 

 

§ 3 

1. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia następuje po zrealizowaniu stażu 

przeddyplomowego/przeprowadzeniu egzaminu na podstawie rozliczenia liczby: 

1) godzin zajęć klinicznych zrealizowanych w ramach stażu przeddyplomowego, 

2) godzin przeprowadzonych egzaminów testowych, 

3) studentów, dla których przeprowadzono egzaminy ustne. 

2. Rozliczenie sporządza nauczyciel akademicki prowadzący staż przeddyplomowy/ 

przeprowadzający egzamin, potwierdza kierownik jednostki, w której nauczyciel jest 

zatrudniony  i przedkłada odpowiednio w przypadku:  

 

1) egzaminów - w Sekcji Rozliczania i Analiz Centrum Edukacji Medycznej- wzór 

stanowi Załącznik Nr 1, 



2) stażu przeddyplomowego - w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego – wzór stanowi 

Załącznik Nr 2. 

 

§ 4 

Z dniem 30 września 2020 roku traci moc Zarządzenie Nr 114/2016 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zasad przyznawania 

i ustalania wysokości stawek dodatku specjalnego za realizację w języku angielskim 

egzaminów i staży przeddyplomowych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  

od 1 października 2020 roku. 

 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

  Prof. dr hab. Wojciech Załuska  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


