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Zakwalifikowanie się na studia II stopnia.
Umiejętność logicznego myślenia, podstawowa wiedza o państwie.

Cele przedmiotu:
C1 – Przygotowanie do samodzielnego rozumienia i stosowania w praktyce podstawowej wiedzy o państwie i prawie, a także wiedzy z zakresu prawa
medycznego, rozróżniania statusu i praw pacjenta oraz podstawowych zasad prawa pracy.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1

Wyjaśnia podstawy funkcjonowania i źródła polskiego systemu prawnego oraz systemu prawnego Unii
Europejskiej w zakresie prawa medycznego.

K_W19

W2

Omawia różnice pomiędzy podstawowymi instytucjami prawa w medycynie.

K_W31

W3

Rozróżnia podstawowe zasady prawa pracy.

K_W27
K_W31

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Odnajduje przepisy dotyczące praw pacjentów, ustroju zakładów opieki zdrowotnej

K_U15

U2

Prawidłowo odróżnia formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych. K_U09

U3

Przedstawia wiedzę z zakresu stosunku pracy oraz ochrony praw pracowniczych.

K_U13

K1

Myśli i działa kreatywnie w zakresie stosowania przepisów prawnych odnośnie praw pacjenta,
odpowiedzialności podmiotów medycznych.

K_K02

K2

Przewiduje konsekwencję prawne podejmowanych działań.

K_K08

K3

Potrafi ocenić obowiązki i uprawnienia stron umowy o pracę.

K_K05

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1 – egzamin, przygotowanie pisemnego referatu,
W2 – egzamin, przygotowanie pisemnego referatu, prezentacja multimedialna z komentarzem słownym,
W3 - przygotowanie pisemnego referatu,
U1 –prezentacja multimedialna z komentarzem słownym,
U2- przygotowanie pisemnego referatu,
U3 – przygotowanie pisemnego referatu,
K1- dyskusja, analiza kazusów,
K2- dyskusja, analiza kazusów,
K3- dyskusja, analiza kazusów.
Ocenie podlega znajomość podstawowych instytucji prawa medycznego oraz prawa pracy. Wykorzystane metody – obserwacja przedłużona nauczyciela. Aby
uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Wykład: Wykład z prezentacją multimedialną, analiza kazusów, przygotowanie pisemnego referatu.
Treści kształcenia:
Wykłady:
I
Podstawowe wiadomości o państwie i prawie źródłach prawa i wykładni prawa
II
Prawo medyczne i jego źródła
III
Podział zawodów medycznych i formy ich wykonywania
IV
Standardy wykonywania zawodu lekarza
V
System organizacji i finansowania opieki zdrowotnej

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Pacjent i jego prawa
Definicja i klasyfikacja błędów medycznych
Odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje w zdarzeniach medycznych
Odpowiedzialność zawodowa i jej rodzaje w zdarzeniach medycznych
Odpowiedzialność karna i jej podstawy
Stosunek pracy
Alternatywne formy wykonywania pracy

Ćwiczenia:
nie dotyczy
Forma zaliczenia:

Egzamin

Literatura:
Podstawowa:
1. Kuciński J.. Zarys prawa, Seria: Podstawy prawa. Warszawa. LexisNexis. 2013.
2. Fiutak A. Prawo w medycynie. Warszawa C.H. Beck. 2013.
3. Karkowska D. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. 2012.
4. Nestorowicz M. Prawo medyczne. Toruń. 2010.
Uzupełniająca:
1. Fiutak A., Podleśny T., Kozik M., Szczerba P., Zblewska-Wrońska K.. Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady –
Orzecznictwo. C.H. Beck. Warszawa. 2013.
2. Karkowska D.,Zawody medyczne.Warszawa LexisNexis. 2013.
3. Safjan M. Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami. Warszawa. 2011.
Bilans punktów ECTS (2 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Konsultacje

Obciążenie studenta
godz. 20
godz. 29
godz. 1
Całkowite obciążenie pracą studenta
godz.60
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