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UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia zbioru 50 pytań z zakresu przedmiotów podstawowych
i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku

prawo medyczne

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 19/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad ustalania zbiorów 
zagadnień na egzamin dyplomowy, Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, wykonując na podstawie § 36 ust. 3a Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego zadania 
Rady Dydaktycznej uchwala, co następuje:

Ustala się zbiór 50 pytań obowiązujących na egzaminie dyplomowym, z zakresu przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych prowadzonych na kierunku prawo medyczne (studia stacjonarne 
i niestacjonarne), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr bab. Zbigniew Kuniewic^ prof. US

/ Lrrzewodniczący 
lukewAWydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego



Załącznik do uchwały nr 136/2021 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zbioru 50 pytań z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na 
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50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 
obowiązujących na egzaminach dyplomowych na kierunku prawo medyczne

1. Źródła i klasyfikacja praw człowieka.
2. Środki ochrony praw i wolności w systemie Rady Europy.
3. Generacje praw człowieka.
4. Prawo do zdrowia jako prawo człowieka.
5. Instytucjonalny wymiar ochrony prawa do zdrowia w prawie międzynarodowym.
6. Zdrowie jako przedmiot ochrony praw człowieka.
7. Ochrona zdrowia w prawie Unii Europejskiej.
8. Zasady milczącego załatwiania spraw administracyjnych.
9. Pojęcie decyzji administracyjnej.
10. Formy działania administracji publicznej.
11. Najważniejsze cechy osoby (jednostki) przedsiębiorczej.
12. Bariery rozwoju przedsiębiorczości.
13. Instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorców.
14. Struktura przestępstwa.
15. Znamiona czynu zabronionego.
16. Zbieg przepisów ustawy a zbieg przestępstw.
17. Skutki przeprowadzenia eksperymentu medycznego dla podstaw odpowiedzialności karnej.
18. Prawnokarne konsekwencje udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych bez 
uprawnień.
19. Problematyka odpowiedzialności karnej lekarza za spowodowanie skutku w postaci śmierci 
człowieka lub wystąpienia u niego uszczerbku na zdrowiu.
20. Pojęcie utworu według przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
21. Podmiot prawa autorskiego.
22. Ochrona autorskich praw majątkowych — roszczenia.
23. Jednostki sektora finansów publicznych związane z ochroną zdrowia w Polsce i zasady 
prawidłowej gospodarki finansowej tych jednostek.
24. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie ochrony 
zdrowia.
25. Rodzaje wydatków finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia.
26. Charakter prawny spółki cywilnej.
27. Podstawowe cechy handlowych spółek osobowych.
28. Spółka kapitałowa w organizacji.
29. Formy organizacji pozarządowych.
30. Sposób zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.
31. Sposób finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia w organizacjach pozarządowych.
32. Pojęcie e-usług w medycynie.
33. Standardy i formaty elektronicznej dokumentacji medycznej.
34. Klauzula opt-out w zatrudnieniu personelu medycznego (jej cel, specyfika, podmiot 
ochrony).
35. Niepracownicze formy zatrudnienia personelu medycznego w podmiotach leczniczych.
36. Przedmiot umowy o świadczenie usług medycznych. Prawa i obowiązki stron umowy z 
uwzględnieniem problematyki zgody na leczenie.
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37. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu umowy o świadczenie usług 
medycznych. Problematyka zbiegu podstaw odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
38. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a 
świadczeniodawcami.
39. Status podmiotów branży usług zdrowotnej jako przedsiębiorców.
40. Pacjent jako konsument.
41. Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
42. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
43. Prawo do prywatności i godności pacjenta.
44. Zdolność do udzielenia zgody na zabieg medyczny.
45. Rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej za tzw. błędy medyczne.
46. Pojęcie i rodzaje błędu medycznego i zdarzenia medycznego.
47. Rodzaje i formy prowadzenia działalności leczniczej.
48. Rodzaje i zasady kontroli podmiotów leczniczych.
49. Źródła danych dla systemu ochrony zdrowia.
50. Metody analizy danych związanych z systemem zdrowia.


