
 

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 189/2020  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 4 grudnia 2020 roku 

 

 

ZASADY REALIZACJI POZOSTAŁYCH KURSÓW 

 

 

§ 1 

Pozostałe kursy prowadzone są w formie stacjonarnej i/lub zdalnie przy użyciu innych narzędzi 

wykorzystywanych do kształcenia na odległość. 

 

 

§ 2 

Poniższe zasady dotyczą kursów, których zasady realizacji nie zostały określone  

w § 2 - § 7 Zarządzenia Nr /2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie 

szczegółowych zasad działalności Centrum Kształcenia Podyplomowego,  

a ich realizacja wynika z potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Kursy nie są 

finansowane z dotacji na zadania związane z realizacją zadań związanych z prowadzeniem 

podyplomowego kształcenia  w celu zdobywania specjalizacji dla lekarzy, lekarzy dentystów, 

lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów 

laboratoryjnych. 

 

§ 2 

ZAKRES ZADAŃ KIEROWNIKA NAUKOWEGO KURSU  

(o ile jest wymagany) 

1. Przygotowanie harmonogramu kursu i przekazanie go do Centrum Kształcenia 

      Podyplomowego. 

2.   Wskazanie kierownikowi CKP kadry wykładowców. 

3.   Nadzór merytoryczny nad przebiegiem kursu. 

4.   Przygotowanie, przeprowadzenie oraz sprawdzenie testu zaliczającego kurs. 

5.   Obecność na kursie (o ile jest wymagana). 

6.   Opracowanie efektów kształcenia zgodnie za standardem. 

7.   Opracowanie narzędzia pomiaru efektywności kształcenia. 

8. Przeprowadzenie pomiaru wiedzy, umiejętności i kompetencji przez rozpoczęciem kursu 

    i po zakończeniu zajęć tzw. badanie na wejście i wyjście. 

 

Przydzielone zadania wynikają ze specyfiki realizowanego kursu. 

 

 



§ 3 

ZADANIA WYKŁADOWCY  

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 lub narzędzi  

       wykorzystywanych do kształcenia na odległość podczas przeprowadzanych zajęć. 

6. Zebranie wymaganej dokumentacji od uczestników kursu, w zależności od jego 

       charakterystyki. 

Przydzielone zadania wynikają ze specyfiki realizowanego kursu. 

 

§ 4 

ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA KIEROWNIKA NAUKOWEGO KURSU  

(o ile jest wymagany) 

1. Współpraca z kierownikiem naukowym oraz CKP w sprawach dotyczących realizacji 

       kursu. 

2. Powielanie i dystrybucja materiałów dydaktycznych przygotowanych przez 

       wykładowców. 

3. Powielanie i dystrybucja testów zaliczeniowych oraz kart odpowiedzi lub organizacja 

       zaliczenia za pomocą narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość. 

4. Przygotowanie certyfikatów/zaświadczeń stwierdzających zakończenie kursu.  

5. Przygotowanie ankiet oceniających zajęcia dla uczestników szkoleń. 

6.  Organizacja cateringu (dotyczy kursów prowadzonych w formie stacjonarnej). 

 

Przydzielone zadania wynikają ze specyfiki realizowanego kursu. 

 

§ 5  

WARUNKI WYNAGRADZANIA I DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W REALIZACJĘ KURSU 

1. Wynagrodzenie za wykonaną pracę ustala się wg następujących stawek brutto: 

1) wynagrodzenie za wykłady/ćwiczenia odbywające się w języku polskim, gdzie 

wysokość zastosowanych stawek uzależniona jest od możliwości finansowych kursu: 

 



 

 

Stanowisko osoby prowadzącej 

 

Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych 

profesor zwyczajny 150 - 350 zł 

dr hab. 130 - 300 zł 

dr 100 - 250 zł 

lekarz medycyny, magister, 

specjalista/ekspert bez tytułu 

80 - 200 zł 

 

2) wynagrodzenie za wykłady/ćwiczenia odbywające się w języku obcym, gdzie wysokość 

zastosowanych stawek uzależniona jest od możliwości finansowych kursu: 

 

Stanowisko osoby prowadzącej 

 

Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych 

profesor zwyczajny 225 - 350 zł 

dr hab. 195 - 300 zł 

dr 150 - 250 zł 

lekarz medycyny, magister, 

specjalista/ekspert bez tytułu 

120 - 200 zł 

 

3)  wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierownika naukowego kursu (jeśli jest wymagane) 

ustala się według stawki 30 zł za godzinę oraz liczby godzin pracy:  

       maksymalna liczba godzin pracy - 20, przy kursach trwających do 2 dni (20 x 30 zł),  

maksymalna liczba godzin pracy - 40, przy kursach trwających od 3 do 5 dni (40 x 30 

zł), 

oraz maksymalna liczba godzin pracy - 50, przy kursach trwających dłużej niż 5 dni (50 

x 30 zł), 

4) wynagrodzenie za pełnienie funkcji asystenta kierownika naukowego kursu      (jeśli jest 

wymagane) ustala się według stawki 20 zł za godzinę oraz liczby godzin pracy: 

 maksymalna liczba godzin pracy -  30, przy kursach trwających do 5 dni (30 x 20 zł), 

maksymalna liczba godzin pracy -  40, przy kursach trwających dłużej niż 5 dni (40 x 

20 zł), 

2.  Ryczałt za przejazd samochodem prywatnym ustala się w wysokości 60% maksymalnych 

     kosztów przewidzianych dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej  

     900 cm³ przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca  

     2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

     używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  

      nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Ryczałt 

      samochodowy przysługuje odrębnie każdemu wykładowcy, kierownikowi naukowemu 

      kursu i asystentowi (dotyczy wyłącznie kursów prowadzonych w formie stacjonarnej). 

3. Zwrot kosztów noclegu może być dokonany na podstawie faktury bądź rachunku  

       do wysokości 250,- zł brutto (dotyczy wyłącznie kursów prowadzonych w formie 

      stacjonarnej).  
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4. Zwrot kosztów noclegu przysługuje w sytuacji, gdy kurs trwa dłużej niż 1 dzień lub gdy 

        wyjazd z Lublina miałby nastąpić przed godziną 6.00 rano w dniu rozpoczęcia 

        szkolenia (dotyczy wyłącznie kursów prowadzonych w formie stacjonarnej). 

5. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego usługę hotelową przysługuje ryczałt  

        w wysokości 150% diety określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy  

        i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących 

        pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

        budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167) (dotyczy wyłącznie 

        kursów prowadzonych w formie stacjonarnej)..  

6. Dopuszcza się zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w przypadku,  

       gdy wykładowca mieszkający poza Lublinem nie jest pracownikiem UM.  

       Zwrot kosztów dojazdu przysługuje po jego udokumentowaniu (bilet), bądź  

       do wysokości kwoty równoważnej wartości biletu kolejowego II klasy. Zwrot kosztów 

       noclegu może być dokonany na podstawie faktury bądź rachunku do wysokości  

       350,- zł brutto. W dniu zakończenia szkolenia ryczałt za nocleg nie przysługuje (dotyczy 

       wyłącznie kursów prowadzonych w formie stacjonarnej). 

7. Ustala się limit wydatków w ramach jednego kursu na  zakup artykułów biurowych, 

       spożywczych i innych na potrzeby uczestników kursu do wysokości 1000,- zł brutto 

       przy kursie planowanym dla grupy liczącej do 50 osób i do wysokości 2000,- zł brutto 

       przy kursie planowanym dla grupy liczącej powyżej 50 osób, w zależności  

       od możliwości finansowych kursu. 

8. Dla kursów prowadzonych w systemie zdalnym ustala się limit w wysokości do 70% 

    limitów wydatków materiałowych określonych w ust. 7.  

8. 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 § 5 oraz wyrazić zgodę na poniesienie innych wydatków 

      lub powołanie dodatkowych osób niezbędnych do zrealizowania zadań wynikających  

      z charakteru kursu. 


