
Zarządzenie Nr 189/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 4 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie szczegółowych zasad działalności Centrum Kształcenia Podyplomowego 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1  pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 140/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 września 2020 roku, zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1 

Zasady zatrudniania pracowników i innych osób w celu realizacji zadań Centrum Kształcenia 

Podyplomowego stanowią Załącznik nr 1. 

 

§ 2 

Zasady realizacji kursów do specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów stanowią Załącznik nr 2. 

 

§ 3 

Zasady realizacji kursów z zakresu szkolenia ciągłego farmaceutów i diagnostów 

laboratoryjnych stanowią Załącznik nr 3. 

 

§ 4 

Zasady realizacji specjalizacji i kursów do specjalizacji dla farmaceutów stanowią Załącznik  

nr 4. 

 

§ 5 

Zasady realizacji specjalizacji i kursów do specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych 

stanowią Załącznik nr 5. 

 



§ 6 

Zasady realizacji specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

stanowią Załącznik nr 6. 

 

§ 7 

Zasady realizacji specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz 

dokształcających dla pielęgniarek i położnych stanowią Załącznik nr 7. 

 

§ 8 

Zasady realizacji pozostałych kursów stanowią Załącznik nr 8. 

 

§ 9 

Zasady realizacji studiów podyplomowych stanowią załącznik nr 9. 

 

§ 10 

Z dniem wejścia Zarządzenia  w życie traci moc Zarządzenie Nr 89/2019 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego z dnia 16 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad działalności 

Ośrodka Kształcenia Podyplomowego oraz Zarządzenie Nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 22 lipca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 89/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 września 2019 roku w sprawie szczegółowych 

zasad działalności Ośrodka Kształcenia Podyplomowego. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 listopada 2020 

roku. 

 

 

 Rektor  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

                                                                                          Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


