
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 189/2020  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 4 grudnia 2020 roku 
 

 

ZASADY REALIZACJI SPECJALIZACJI KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH, 

SPECJALISTYCZNYCH ORAZ DOKSZTAŁCAJĄCYCH  

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH   
 
 

§ 1 

 

ZADANIA KIEROWNIKA SPECJALIZACJI,  KIEROWNIKA KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO, SPECJALISTYCZNEGO LUB DOKSZTAŁCAJĄCEGO 

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

 

1. Kierowanie pracami komisji kwalifikacyjnej podczas rekrutacji na szkolenie za 

pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). 

2. Opracowanie szczegółowego planu zajęć objętych programem, sprawowanie nadzoru 

nad jego realizacją. 

3. Dokonywanie okresowej hospitacji przebiegu zajęć. 

4. Wskazywanie literatury do samokształcenia, konsultacje dla uczestników szkolenia. 

5. Organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie szkolenia. 

6. Udział w komisjach egzaminacyjnych. 

7. Dokonywanie zaliczeń w SMK. 

8. Wskazywanie kadry wykładowców. 

9. Wskazywanie opiekunów staży, uprawnionych do przeprowadzenie szkolenia 

praktycznego. 

10. Opracowanie i analiza ankiet dotyczących oceny realizacji szkolenia przez 

uczestników. 

11. Opiniowanie wniosków uczestników szkoleń o zaliczenie modułu. 

12. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu szkolenia. 

 

 

§ 2 

ZADANIA WYKŁADOWCY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA  

 

1. Opracowanie niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników 

szkolenia, dostarczenie ich do CKP 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. Sprawdzenie poziomu wiedzy uczestników szkolenia oraz zaliczenia zrealizowanej 

treści kształcenia. 

5. Zadbanie o prawidłowe działanie pomocy dydaktycznych podczas przeprowadzanych 

zajęć. 



§ 3 

ZADANIA OPIEKUNA STAŻU  

 

1. Zaznajomienie uczestników szkolenia z organizacją pracy w placówce stażowej 

(instruktaż wstępny, bieżący i końcowy). 

2. Sprawowanie nadzoru na prawidłowym przebiegiem stażu zgodnie  

z programem szkolenia. 

3. Dokonywanie zaliczenia stażu zgodnie z programem szkolenia. 

 

§ 4 

WARUNKI WYNAGRADZANIA DLA PROWADZĄCYCH SZKOLENIA ORAZ 

DOKONYWANIA INNYCH WYDATKÓW  

 

1. Wynagrodzenia za prowadzenie specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, 

specjalistycznych lub dokształcających w ramach kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych ustala się wg następujących stawek brutto: 

1) wynagrodzenie za wykłady: 

 

Stanowisko osoby prowadzącej Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych 

profesor zwyczajny, dr hab. 160 zł 

dr, lek. med., mgr 120 zł 

specjalista bez tytułu mgr 100 zł 

 

2) wynagrodzenie za prowadzenie ćwiczeń w warunkach symulowanych według 

stawki 80 zł za godzinę, 

3) wynagrodzenie za pełnienie roli pacjenta według stawki 20 zł za godzinę, 

4) wynagrodzenie dla opiekuna stażu według stawki do 20 zł za godzinę w 

przypadku powierzenia obowiązków bezpośrednio przez Uniwersytet Medyczny 

(liczba godzin zależy od harmonogramu szkolenia), 

5) wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lub kursu 

kwalifikacyjnego według stawki 30 zł za godzinę oraz liczby godzin pracy; 

maksymalna liczba godzin pracy miesięcznie – 20 (20 x 30 zł),   

6) wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierownika kursu specjalistycznego lub 

dokształcającego według stawki 30 zł za godzinę oraz liczby godzin pracy; 

maksymalna liczba godzin pracy miesięcznie – 40 (40 x 30 zł),   

7) wynagrodzenie za postępowanie kwalifikacyjne: 

a) dla członka komisji kwalifikacyjnej, z wyłączeniem tych osób, dla których 

wynika to z obowiązków służbowych, według stawki 30 zł za godzinę oraz 

liczby godzin pracy; maksymalna liczba godzin pracy – 7 (7 x 30 zł), 

b) za opracowanie testu kwalifikacyjnego na specjalizację do wysokości 500 zł,  

c) za opracowanie testu kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny do wysokości 

400 zł, 

d) za opracowanie testu kwalifikacyjnego na kurs specjalistyczny lub 

dokształcający do wysokości 300 zł, 

8) wynagrodzenie za egzamin końcowy: 



a) dla członka komisji, z wyłączeniem tych osób, dla których wynika to  

z obowiązków służbowych, według stawki 30 zł za godzinę oraz liczby godzin 

pracy; maksymalna liczba godzin pracy – 5 (5 x 30 zł), 

b) za opracowanie testu do egzaminu końcowego specjalizacji do wysokości 1000 

zł, 

c) za opracowanie testu do egzaminu końcowego kursu kwalifikacyjnego  

do wysokości 550 zł, 

d) za opracowanie testu do egzaminu końcowego kursu specjalistycznego lub 

dokształcającego do wysokości 450 zł. 

2. Ustala się limity wydatków: 

a) w ramach specjalizacji dla pielęgniarek i położnych na zakup pomocy 

    dydaktycznych, artykułów biurowych, spożywczych i innych w wysokości  

    do 2500 zł brutto, na semestr, 

b) w ramach jednego kursu kwalifikacyjnego na zakup pomocy dydaktycznych,  

      artykułów biurowych, spożywczych i innych w wysokości do 3000 zł brutto, 

c) w ramach jednego kursu specjalistycznego czy dokształcającego na zakup 

      pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i artykułów spożywczych  

      w wysokości do 1800 zł brutto, 

3. Na podstawie odrębnych porozumień o współpracy z placówkami stażowymi mogą 

być ponoszone wydatki związane z prowadzeniem zajęć stażowych do wysokości  

25 zł brutto za osobodzień szkolenia. 

3. Wydatki na ubezpieczenie uczestników specjalizacji (OC, NNW, ekspozycja na 

HIV/WZW, inne) będą ponoszone na warunkach określonych w zawartej umowie  

z ubezpieczycielem i aktualnych polisach ubezpieczeniowych (dotyczy wyłącznie 

szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej lub mieszanej).  

4. W sytuacjach szczególnych, uzasadnionych potrzebą danego kursu Prorektor  

ds. Kształcenia i Dydaktyki na wniosek Kierownika CKP może podjąć decyzję  

o zmianie stawek i limitów określonych w § 4 oraz wyrazić zgodę na poniesienie 

innych wydatków. 

 

 

             


