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Nazwa modułu:
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I stopień
praktyczny
Nazwa zajęć (przedmiotu): Podstawy prawne opieki zdrowotnej
Rok

Tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne):
II
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za zajęcia (przedmiot):
E-mail: max@mecenasi.org
Wymagania wstępne:

Semestr

Rodzaj zajęć

wykłady
ćwiczenia
adw. Maksymilian Paśko
3

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

13

7

Punkty
ECTS
1

*Typ zajęć
(przedmiotu)

Język
wykładowy

obligatoryjny

polski

Posiadanie statusu studenta II roku studiów licencjackich.
Cele zajęć (przedmiotu):
C1 – Przygotowanie do samodzielnego rozumienia i stosowania w praktyce podstawowych instytucji prawnych.
Opis efektów kształcenia dla zajęć (przedmiotu) oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:

Odniesienie do kierunkowego
efektu kształcenia

WIEDZA
W1

Wyjaśnia podstawy funkcjonowania polskiego systemu prawnego oraz systemu prawnego Unii Europejskiej oraz
omawia różnice pomiędzy podstawowymi instytucjami prawnymi.

K_W15

UMIEJĘTNOŚCI
U1

Odnajduje przepisy w poszczególnych gałęziach prawa. Prawidłowo interpretuje przepisy poszczególnych gałęzi
prawa oraz analizuje mechanizmy powstawania prawa w Polsce oraz Unii Europejskiej.

K_ U04

Przewiduje konsekwencję prawne podejmowanych działań.

K_ K11, K_ K07

KOMPETENCJE
K1

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Przygotowanie pisemnego referatu.
Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

Prezentacja multimedialna z komentarzem słownym, analiza kazusów.

Treści kształcenia:
Wykłady:
Ćwiczenia:
1. Podstawowe wiadomości o państwie, prawie oraz źródłach prawa i wykładni prawa.
2. Prawo medyczne i jego źródła.
3. Podstawy odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej terapeuty zajęciowego.
4. Zasady postępowania karnego, cywilnego i zawodowego wobec terapeutów zajęciowych.
5. Analiza kazusów - postępowanie karne, cywilne oraz zawodowe.
6. Ochrona prawna dóbr pacjenta.
7. Prawo pracy - nawiązanie i ustanie stosunku pracy, uprawnienia oraz obowiązki pracodawcy i pracownika.
Forma zaliczenia:
Literatura:
Podstawowa:
1. Górski W., Wesołowski K. 2003. Elementy prawa. Wstęp do prawa cywilnego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
2. Kuciński J.,2010. Zarys prawa. Seria: Podstawy prawa. Lexis Nexis, Warszawa.
3. Siuda W., 2009. Elementy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Scriptum, Poznań.
Uzupełniająca:
Szczurek Z., 2002. Prawo cywilne. C.H. Beck, Karków.

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta

Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)
*Typ zajęć (przedmiotu): obligatoryjny / do wyboru

stacjonarne

niestacjonarne

godz.godz.
godz.13
godz.11
godz.1

godz.godz.
godz.7
godz.17
godz.1
godz.25
ECTS 1

