
 

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 189/2020  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
z dnia 4 grudnia 2020 roku 

 

 

ZASADY PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

§ 1 

1. Zasady odbywania studiów podyplomowych są regulowane Ustawą z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) 

oraz regulaminami studiów. 

2. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych do Rektora składa Kierownik Centrum 

Kształcenia Podyplomowego. 

3. Senat ustala program studiów na wniosek Dziekana wydziału, w ramach którego studia 

mają być prowadzone. 

 

§ 2 

ZADANIA KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

1. Organizacja studiów. 

2. Dobór kadry wykładowców we współpracy z sekretarzem studiów. 

3. Przygotowanie programu studiów we współpracy z sekretarzem studiów. 

4. Wskazanie literatury fachowej. 

5. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem studiów. 

6. Możliwość skreślenia uczestnika studiów. 

§ 3 

ZADANIA SEKRETARZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

1. Współpraca z Kierownikiem studiów w zakresie doboru kadry wykładowców. 

2. Współpraca z Kierownikiem studiów w zakresie przygotowania programu studiów. 

3. Dodatkowe zadania wyznaczone przez kierownika studiów. 

 

§ 4 

ZADANIA WYKŁADOWCY  

1. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez pełną realizację programu  

w części, do której wykładowca się zobowiązał, starannego i rzetelnego przygotowania 

i przekazania treści dydaktycznych. 



2. Sprawdzanie poziomu wiedzy uczestników szkolenia oraz zaliczenia zrealizowanej 

treści kształcenia. 

3. Opracowanie materiałów szkoleniowych. 

 

§ 5 

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTARCYJNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA 

PODPLOMOWEGO  

1. Przygotowanie umów cywilnoprawnych, wystawianie faktur. 

2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, skryptów. 

3. Obsługa organizacyjno-techniczna i administracyjna zjazdów. 

 

§ 6 

WARUNKI WYNAGRADZANIA I DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM REALIZUJĄCYM STUDIA 

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

1) wynagrodzenie za wykłady/ćwiczenia, gdzie wysokość zastosowanych stawek 

uzależniona jest od możliwości finansowych studiów podyplomowych: 

 

Osoba prowadząca 

 

Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych 

wykładowca 100 - 400 zł 

 

2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierownika studiów podyplomowych ustala się 

według stawki 100 zł za godzinę oraz liczby godzin pracy; maksymalna liczba godzin 

pracy miesięcznie - 60 (60 x 100 zł), 

3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji sekretarza studiów podyplomowych ustala się 

według stawki 50 zł za godzinę oraz liczby godzin pracy; maksymalna liczba godzin 

pracy miesięcznie - 60 (60 x 50 zł), 

4) wynagrodzenie za obsługę administracyjną studiów podyplomowych ustala się według 

stawki 45 zł za godzinę oraz liczby godzin pracy; maksymalna liczba godzin pracy 

podczas zjazdu - 20 (20 x 45 zł). 

2. Pozostałe koszty niezbędne do realizacji toku kształcenia ustala się w oparciu  

      o możliwości finansowe studiów w kalkulacji studiów. 

3. Kalkulacja studiów zapewnia tzw. rezerwę kosztową na poziomie nie niższym niż 10% 

       planowanych kosztów ogółem. 

4. W sytuacjach szczególnych Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki na wniosek 

       kierownika studiów podyplomowych może podjąć decyzję o zmianie stawek 

       określonych w § 5 oraz wyrazić zgodę na poniesienie innych wydatków mieszczących 

       się w zakresie możliwości finansowych studiów podyplomowych. 


