
Prawo Medyczne 2 

 

Informacje ogólne 

 
Kod przedmiotu: WF-PD-SPBIPM 

Nazwa: Prawo Medyczne 2 

Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 

Punkty ECTS: 17.00  

Język wykładowy: polski 

Poziom przedmiotu: podstawowy 

 

Symbol/Symbole efektów kształcenia:  

 

Wiedza: 

K_W01 – słuchacz zna podstawowe pojęcia prawne związane z szeroko rozumianą 

problematyką medyczną 

K_W02 – słuchacz ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z prawa medycznego jako 

dyscypliny naukowej 

K_W04 – słuchacz ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian instytucji prawnych i 

stosunków prawnych odnoszących się do sfery biomedycyny 

K_W05 – słuchacz ma wiedzę na temat najważniejszych regulacji prawnych, krajowych i 

europejskich, dotyczących pracowników służby zdrowia 

K_W06 – słuchacz zna i rozumie system działania organów władzy publicznej w Polsce i w 

Unii Europejskiej oraz umie określać ich kompetencje i wzajemne relacje 

 

Umiejętności: 

K_U01 – słuchacz posiada umiejętność racjonalnego podejścia do zagadnień ochrony zdrowia 

K_U02 – słuchacz potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy etyczno-prawne i stosować 

zdobytą wiedzę w przestrzeni życia zawodowego 

K_U04 – słuchacz posiada umiejętność respektowania prawa moralnego i prawa 

stanowionego w dziedzinie biomedycyny 

K_U05 – słuchacz posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się 

regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów, norm i aktów 

normatywnych w zakresie prawa medycznego 

K_U06 – słuchacz potrafi samodzielnie proponować rozwiązania konkretnych konfliktów 

prawnych w zakresie prawa medycznego 

 

Kompetencje społeczne: 

K_K03 – słuchacz potrafi popularyzować problematykę bioetyczną i prawną poprzez 

organizowanie odpowiednich szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji 

K_K04 – słuchacz rozumie potrzebę śledzenia zmian w aktach normatywnych w zakresie 

prawa medycznego 

 

 

ECTS [1 ECTS = 30 godz.] 

Udział w zajęciach: 46 godz. 

E-learning: 310 godz. 

Lektura książek i artykułów: 154 godz. 
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Suma godzin: 510 

Liczba ECTS: 17 

 

Informacje o zajęciach w cyklu Semestr letni 2016/17  

 
Rok / Semestr / Trymestr studiów: 2017-02-15 - 2017-06-30  

Metody nauczania: Wykład, 46 godzin 

Koordynatorzy: Andrzej Kobyliński 

Prowadzący grup: Bogdan Chazan, Łukasz Sławatyniec Tomasz Gellert, Andrzej 

Kurianowicz, Adam Parda, Joanna Paśkiewicz, Grażyna Rogala-Pawelczyk, Andrzej 

Sakowicz, Wojciech Wojtal  

Zaliczenie: Egzaminacyjny  

Wymagania wstępne: podstawowa znajomość prawa medycznego 

 

 

Zajęcia: Wykład 

 
Informacje wspólne dla wszystkich grup 

Typ zajęć: wykład  

Liczba godzin: 46  

 

 

Literatura:  

 

M. Kowalski, B. Kmieciak, Bioetyka. Między prawem a pedagogiką, Kraków 2016. 

L. Kubicki, Prawo medyczne, Warszawa 2003. 

M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005. 

M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii, Warszawa 2011. 

E. Sarnacka, A. Jacek, Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie, Warszawa 2015. 

R. Tymiński, Prawo medyczne, Warszawa 2014. 

J. Zajdel, Kompendium prawa medycznego, Łódź 2008. 

 

Kryteria oceniania:  

 

Wiedza:  

– na ocenę 2 (ndst.): słuchacz nie zna podstawowych terminów i pojęć z prawa medycznego  

– na ocenę 3 (dst.): słuchacz zna podstawową terminologię w zakresie prawa medycznego, ale 

nie potrafi szczegółowo omówić i rozwinąć poszczególnych zagadnień 

– na ocenę 4 (db.): słuchacz właściwie rozpoznaje podstawowe zagadnienia prawa 

medycznego i charakteryzuje je w poprawny sposób 

– na ocenę 5 (bdb.): słuchacz doskonale orientuje się w problematyce prawa medycznego oraz 

posługuje się wiedzą zawartą we wskazanym piśmiennictwie 

 

Umiejętności: 

– na ocenę 2 (nast.): słuchacz nie potrafi charakteryzować podstawowych terminów i pojęć z 

prawa medycznego 
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– na ocenę 3 (dst.): słuchacz umie scharakteryzować podstawowe terminy i pojęcia z prawa 

medycznego, ale nie potrafi ich odnieść do praktyki życia 

– na ocenę 4 (db.): słuchacz właściwie analizuje i interpretuje przepisy prawa medycznego 

– na ocenę 5 (bdb.): słuchacz właściwie analizuje i interpretuje przepisy prawa medycznego 

oraz potrafi je zastosować w praktyce życia codziennego 

 

Kompetencje:  

Słuchacz zna najważniejsze elementy aktualnego stan prawnego, w Polsce oraz w Unii 

Europejskiej, w zakresie prawa medycznego. Wykazuje racjonalne podejście w stosunku do 

informacji dostępnych na ten temat w literaturze naukowej i mass mediach. Potrafi oceniać 

zjawiska życia medycznego pod kątem obowiązujących przepisów prawnych. 

 

 

Zakres tematów:  

 

1. Uwarunkowania medyczne i społeczne ludzkiej płodności 

2. Prokreacja wspomagana medycznie: in vitro a naprotechnologia 

3. System refundacji leków 

4. Aspekty prawne reklamy produktów leczniczych 

5. Bezpieczeństwo danych medycznych 

6. Ochrona zdrowia psychicznego – aspekty prawne 

7. Prawo do prywatności 

8. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej osób pozbawionych wolności 

9. Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego i zakładów opieki zdrowotnej 

10. Forma zatrudnienia personelu medycznego 

11. Problem bezpieczeństwa genetycznego w zapłodnieniu pozaustrojowym 

12. Terapia eksperymentalna w chorobach genetycznie uwarunkowanych 

13. Kontrola świadczeniodawców 

14. Prawo medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej 

15. Odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego 

 
 

Informacje o grupach  

 

Informacje o grupie 1  

Zajęcia: Semestr letni 2016/17 

Wykład, grupa 1  

Koordynator: Andrzej Kobyliński 

 

Metody dydaktyczne:  

 

Efekty wiedzy: 

Metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna 

Weryfikacja – egzamin końcowy w postaci testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru 

 

Efekty umiejętności: 

Metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja 

Weryfikacja – egzamin końcowy w postaci testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru 

 

Efekt kompetencji:  
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Metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja 

Weryfikacja – egzamin końcowy w postaci testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru 

 

Opis metod dydaktycznych: 

 

Wykład informacyjny – służy przedstawieniu problematyki zajęć i zapoznaniu uczestników z 

podstawowymi zagadnieniami prawa medycznego 

 

Wykład problemowy – służy zaprezentowaniu poszczególnych problemów w ramach 

współczesnej refleksji bioetycznej w kontekście świata biomedycyny 

 

Prezentacja multimedialna – jako metoda pomocnicza dla metody wykładu informacyjnego i 

problemowego 
 


