
załącznik Nr 5 do ZR 200/2020 
z dnia 16 grudnia 2020 roku 

 

Załącznik nr 13 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Zasady i tryb przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za realizację zajęć w języku 

angielskim zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego oraz egzaminów 
wynikających z programów studiów 

 

1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego 
ustala się w wysokości 17,00 złotych za 1 godzinę dydaktyczną, pod warunkiem 
zrealizowania 40 godzin w ciągu tygodnia 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 i 00/100) za 1 godzinę 
dydaktyczną przeprowadzania egzaminu, 

2) egzamin ustny – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) 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 niniejszego załącznika.  

 
3. Wypłata dodatkowego wynagrodzenie 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.  

 
4.  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 A  
2) Stażu Przeddyplomowego – w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego– wzór stanowi 

załącznik Nr B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik Nr 5 do ZR 200/2020 
z dnia 16 grudnia 2020 roku 

 

Załącznik A 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
       Lublin, dn. …………………………..……… 

………………………………………….. 

(nazwisko i imię) 

……………………………………..……. 

(stanowisko) 

…………………………………………… 
(nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

ROZLICZENIE PRZEPROWADZONYCH EGZAMINÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

1. Oświadczam, że przeprowadziłam/łem w dniu/dniach ………………….. egzaminy semestralne 

testowe/ustne* w języku angielskim z przedmiotu ……………………..…………………………..   łącznie 

…….... godzin/……… studentów dla ……….. roku studiów prowadzonych  

na kierunku …….……………..……. w ramach programu ………………..………….….. i wnoszę  

o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu w wysokości …………… PLN  

(słownie: ……………….. złotych i 00/100). 

…................................................. 

              (data i podpis pracownika) 

 

2. Potwierdzam przeprowadzenie egzaminów semestralnych w języku angielskim  
jak w oświadczeniu powyżej. 
 

….............................................................. 

          (data i podpis Kierownika jednostki) 

3. Rozliczenie należnej kwoty do wypłaty za przeprowadzenie egzaminów w języku angielskim: 
 
a) egzamin testowy: 

 
………………………..…………… 
ilość godzin dydaktycznych 

x 100,00 PLN 
stawka 

= …..…………..……… PLN 

 
 
 

b) egzamin ustny: 
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………………………..…………… 

ilość studentów  
x 50,00 PLN 

stawka 
= …..…………..……… PLN 

 

c) egzamin dwuczęściowy: 
 

………………………..…… PLN  
Kwota z pkt a  

za egzamin testowy  

+ ………………………..…… PLN  
Kwota z pkt b  

za egzamin ustny  

= …..…………..……… PLN 

 
 

…………………….................................................. 

(data i podpis Kierownika Sekcji Rozliczania i Analiz) 

 

 

 

Zatwierdzam:  
 
………………...……………………………..…….. 

(data i podpis Prorektora  
ds. Kształcenia i Dydaktyki)  
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Załącznik B 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
       Lublin, dn. …………………………..……… 

………………………………………….. 
(nazwisko i imię) 

……………………………………..……. 
(stanowisko) 

…………………………………………… 
(nazwa jednostki organizacyjnej) 
 
 

ROZLICZENIE TYGODNIOWE ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ KLINICZNYCH  
W RAMACH STAŻU PRZEDDYPLOMOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

1. Oświadczam, że zrealizowałam/łem zajęcia kliniczne w ramach stażu przeddyplomowego 
prowadzone w języku angielskim w wymiarze 40 godzin tygodniowo w tygodniu od dnia 
………….……….. do dnia …….………………. z grupą studentów: 

1. ………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko studenta 

2. …………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko studenta 

3. ………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko studenta 

….…… roku studiów prowadzonych na kierunku ………………………….…. w ramach programu 

……………………. 

…................................................... 

          (data i podpis pracownika) 

2. Potwierdzam zrealizowania zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego w języku 
angielskim jak w oświadczeniu powyżej. 
 
Rozliczenie należnej kwoty do wypłaty za zrealizowanie zajęć klinicznych w ramach stażu 
przeddyplomowego prowadzonych w języku angielskim: 
 

40 godzin  
ilość godzin dydaktycznych  

w tygodniu 

x 17,00 PLN 
stawka 

x ………………………….. 
Ilość tygodni 

= …..…………..……… PLN 

 
…………………….................................................. 
(data i podpis Kierownika Dziekanatu 

Wydziału Lekarskiego  
 

Zatwierdzam:  ………………...……………………………..…….. 
(data i podpis Dziekana Wydziału Lekarskiego)  

 


