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Załącznik nr 3 do Uchwały nr 153/2012 Senatu UKSW 

z dnia 25 września 2012 r. 

 

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA 

MEDYCZNEGO 
 

 

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu 
kształcenia 

 

 

Nazwa kierunku studiów i kod 

programu wg USOS 

Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego  

WF-PD-SPBIPM 

Poziom kształcenia Studia podyplomowe 

Profil kształcenia  

Forma studiów  

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 

 

Obszar/-y  kształcenia  Nauki humanistyczne (50%) 

Nauki prawne (50%) 

Dziedzina nauki i dyscyplina 

naukowa 

Dziedzina: nauki humanistyczne, nauki prawne 

Dyscyplina naukowa: filozofia, prawo 

Różnice w stosunku do innych 

programów o podobnie 

zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia 

prowadzonych na uczelni 

Brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia prowadzonych na uczelni 

Liczba punktów ECTS 

konieczna dla uzyskania 

świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych 

65  

 

symbol Efekt kształcenia dla 

absolwenta 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie nauk 

humanistycznych, 

społecznych  

WIEDZA 

Tabela odniesień efektów 

kierunkowych do efektów 

obszarowych 

 

K_W01 Zna podstawowe 

pojęcia filozoficzne i 

prawne związane z 

szeroko rozumianą 
problematyką 
medyczną 

Nie określono 
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K_W02 Ma wiedzę na temat 

wybranych zagadnień 
z dwóch dyscyplin 

naukowych: bioetyki i 

prawa medycznego 

j.w. 

K_W03 Wykazuje się 
znajomością 
współczesnych 

dylematów 

bioetycznych w 

Polsce i na świecie 

j.w. 

K_W04 Ma pogłębioną 
wiedzę na temat 

procesu zmian 

instytucji prawnych i 

stosunków prawnych 

odnoszących się do 

sfery biomedycyny  

j.w. 

K_W05 Ma wiedzę na temat 

najważniejszych 

regulacji prawnych, 

krajowych i 

europejskich, 

dotyczących 

pracowników służby 

zdrowia 

j.w. 

K_W06 Zna i rozumie system 

działania organów 

władzy publicznej w 

Polsce i w Unii 

Europejskiej oraz 

umie określać ich 

kompetencje i 

wzajemne relacje 

j.w. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Posiada umiejętność 
racjonalnego 

podejścia do 

zagadnień 
bioetycznych i 

ochrony zdrowia 

j.w. 

K_U02 Posiada umiejętność 
samodzielnego 

rozwiązywania 

dylematów etyczno-

prawnych i aplikacji 

zdobytej wiedzy w 

przestrzeni życia 

zawodowego 

j.w. 
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K_U03 Posiada umiejętność 
samodzielnej oceny 

różnych stanowisk 

bioetycznych, które 

pojawiają się w 

debacie publicznej 

j.w. 

K_U04 Posiada umiejętność 
respektowania prawa 

moralnego i prawa 

stanowionego w 

dziedzinie 

biomedycyny 

j.w. 

K_U05 Posiada umiejętność 
rozumienia tekstów 

prawnych, 

posługiwania 

się regułami 

logicznego 

rozumowania oraz 

interpretowania 

przepisów, norm i 

aktów 

normatywnych w 

zakresie prawa 

medycznego 

j.w. 

K_U06 Potrafi samodzielnie 

proponować 
rozwiązania 

konkretnego konfliktu 

prawnego w zakresie 

prawa medycznego 

j.w. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Potrafi dokonać oceny 

etycznej zachowań i 
procedur w szeroko 

rozumianej praktyce 

medycznej (szpitale, 

przychodnie, hospicja 

itp.) 

j.w. 

K_K02 Ma ukształtowane 

kompetencje w 

zakresie pracy w 

ramach komisji 

bioetycznych i 

szpitalnych komisji 

etycznych 

j.w. 
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K_K03 Potrafi 

popularyzować 
problematykę 
bioetyczną i prawną 
poprzez 

organizowanie 

odpowiednich 

szkoleń, kursów i 

konferencji  

j.w. 

K_K04 Rozumie potrzebę 
śledzenia zmian w 

aktach 

normatywnych w 

zakresie prawa 

medycznego 

j.w. 

K_K05 Rozumie i potrafi 

uzasadnić potrzebę 
stosowania norm 

etycznych w 

działalności 

zawodowej w ramach 

służby zdrowia 

j.w. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


