
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

ochrona konkurencji i konsumentów a usługi zdrowotne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr MATEUSZ DŻUGAJ

Prowadzący zajęcia: mgr MATEUSZ DŻUGAJ

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z problematyką ochrony konkurencji i konsumentów na rynku usług
zdrowotnym, ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie publicznego prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
Student będzie umiał dokonać prawidłowej oceny zachowań rynkowych uczestników rynku usług zdrowotnych w
zakresie zachowania wolnej konkurencji i ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień prawnych, w tym podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego,
administracyjnego oraz gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
unormowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów
istotnych dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i
ochrony praw pacjentów (jako konsumentów), ich
specyfikę i zasady stosowania oraz ich główne tendencje
rozwojowe

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
organizację oraz funkcjonowanie podmiotów władzy
publicznej w Polsce w odniesieniu do ochrony
konkurencji i konsumentów na rynku usług zdrowotnych
i powiązania między nimi.

K_W052 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu proceduralnych aspektów prawa
ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności w
zakresie odpowiedzialności prawnej i dochodzenia
roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji i
konsumentów na rynku usług zdrowotnych oraz ma
zaawansowaną wiedzę szczegółową z tego zakresu.

K_W083 EP3
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umiejętności

Student potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu prawa
ochrony konkurencji i konsumentów istotną z
perspektywy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w aspekcie mechanizmu konkurencji na rynku usług
zdrowotnych.

K_U031 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu
ochrony konkurencji i konsumentów na rynku usług
zdrowotnych, będących przedmiotem analizy, i potrafi na
tej podstawie formułować twórczo własne opinie i
wnioski

K_U092 EP5

Student, konfrontując się z prawnymi zagadnieniami
ochrony konkurencji i konsumentów na rynku usług
zdrowotnych, potrafi pracować indywidualnie i
współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych oraz kierować pracą zespołu.

K_U193 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i
wykonywania zadań z zakresu organizacji ochrony
zdrowia oraz prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu, zwłaszcza w kontekście przestrzegania reguł
konkurencji i praw konsumentów.

K_K051 EP7

Student jest gotów do uczestniczenia w
przygotowywaniu projektów z zakresu szeroko
rozumianej organizacji systemu ochrony zdrowia,
uwzględniając aspekty prawa ochrony konkurencji i
konsumentów oraz do przewidywania skutków swojej
działalności w tym zakresie.

K_K062 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona konkurencji i konsumentów a usługi zdrowotne

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Ochrona konkurencji i ochrona konsumentów - geneza, ewolucja, istota, ochrona publiczno- i
prywatnoprawna ? atrybuty, podobieństwa i różnice, relacja pomiędzy ochroną konkurencji i ochroną
konsumentów

2 0

2
2. Źródła prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce (prawo krajowe oraz prawo Unii
Europejskiej) 2 0

4
3. Podstawowe pojęcia ochrony konkurencji i konsumentów, w tym: konsument/pacjent, przedsiębiorca,
rynek właściwy 2 0

10
4. Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów na rynku usług zdrowotnych - organizacja,
adresaci norm, zakres regulacji oraz analiza praktycznego funkcjonowania publicznoprawnej ochrony
konkurencji i konsumentów na rynku usług zdrowotnych

2 0

10
5. Prywatnoprawna ochrona konkurencji i konsumentów na rynku usług zdrowotnych - organizacja,
adresaci norm, zakres regulacji oraz analiza praktycznego funkcjonowania prywatnoprawnej ochrony
konkurencji i konsumentów na rynku usług zdrowotnych

2 0

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych narzędzi kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej - pisemne opracowanie: praktycznego zagadnienia (analiza
orzeczenia/zaobserwowanego zjawiska na rynku usług zdrowotnych) albo teoretyczne opracowanie jednego
zagadnienia (analiza przepisów, literatury i orzecznictwa) - z zakresu objętego problematyką zajęć (ochrona
konkurencji i konsumentów) [maksymalnie 20 pkt].
System oceniania:
0-10 pkt - niedostateczny (2.0)
11-12 pkt - dostateczny (3.0)
13-14 pkt - dostateczny plus (3.5)
15-16 pkt - dobry (4.0)
17-18 pkt - dobry plus (4.5)
19-20 pkt - bardzo dobry (5.0)
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Banasiński, C. (2018): Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa

Ganczar, M., Szewczak, M.  (2017): Pacjent jako konsument usług zdrowotnych – wybrane aspekty prawne, „internetowy
Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” nr 3/2017, WZ UW, Warszawa

Literatura podstawowa

Osajda, K. (red.) (2019): Komentarze prawa prywatnego, t. VIII: Prawo konsumenckie, C.H. Beck, Warszawa

Skoczny, T. (red.) (2014): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Szwaja, J. (red.) (2019): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny z pracy pisemnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 ochrona konkurencji i konsumentów a usługi zdrowotne Ważona

2
ochrona konkurencji i konsumentów a usługi zdrowotne
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

ochrona praw człowieka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA MILCZAREK

Prowadzący zajęcia: dr EWA MILCZAREK

Cele przedmiotu:

1.Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.
2.Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym
wyciąganiem wniosków.
3.Wskazanie istoty współczesnego funkcjonowania powszechnego systemu ochrony praw człowieka.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę na temat procesów
partycypacji w procesach ochrony praw człowieka i
zasad włączania organów ochrony prawnej w te procesy. K_W031 EP1

Student rozróżnia poszczególne systemy ochrony praw
człowieka, charakteryzując ich system instytucjonalny. K_W062 EP2

umiejętności

Student rozwiązuje stany faktyczne dotyczące
kluczowych zagadnień praw człowieka. K_U081 EP4

Student posiada pogłębioną umiejętność
przygotowywania skarg i wniosków zmierzających do
ochrony praw człowieka.

K_U152 EP5

Student uczestniczy w dyskursie na temat ochrony praw
człowieka i ich roli na forum międzynarodowym. K_U153 EP6

Student wyciąga wnioski z analizy dokumentów
dotyczących praw człowieka oraz dokonuje wykładni ich
postanowień.

K_U094 EP9

kompetencje społeczne

Student jest gotowy na współpracę z otoczeniem w
zakresie analizy sytuacji geopolitycznej, w której
uczestniczą podmioty prawa międzynarodowego.

K_K021 EP7

Student zachowuje krytyczny stosunek do
prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów. K_K032 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona praw człowieka
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Forma zajęć: wykład

21. Geneza i cechy praw człowieka. 1 0

22. Źródła i klasyfikacja praw człowieka. 1 0

23. Systemy ochrony praw człowieka (powszechny, regionalny, wewnątrzkrajowy, pozarządowy). 1 0

24. System ochrony praw człowieka ONZ 1 0

25. Ochrona praw człowieka w systemie europejskim, amerykańskim, afrykańskim  i arabskim. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. System ochrony praw człowieka ONZ. Środki ochrony praw i wolności w tym systemie. 1 0

5

2. System ochrony praw człowieka Rady Europy. Prawa i wolności w Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności. Europejski  Trybunał Praw Człowieka  w Strassburgu  ? skład,
wewnętrzna struktura, kompetencje. Środki ochrony praw i wolności przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka w Strassburgu. Tryb wnoszenia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka.

1 0

53. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka - wybrane stany faktyczne 1 0

Wykłady teoretycznie przedstawiają  problematykę z zakresu międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.
Oparte są na analizie dokumentów międzynarodowych.
Ćwiczenia mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na wykładach, za pomocą m. in. . analizy stanów
faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów, rozwiązywania zadań, pracy w
grupach, case study.
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Metody kształcenia

Barcik J., Srogosz T.  (2017): Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, Warszawa

Cała-Wacinkiewicz E. (2012): Podstawy systemu prawa międzynarodowego: pytania, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck,
Warszawa

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek (2018): Prawa człowieka, Wolters Kluwer , Warszawa

Literatura podstawowa

A. Bieńczyk-Missala (red.) (2008): Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

R. Wieruszewski (red.) (2017): Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, C.H. Beck,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP9EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny z zaliczenia pisemnego w formie rozwiązywania
kazusów, obecności oraz ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za inną aktywność w trakcie
ćwiczeń.
Wykład: egzamin pisemny: test: 15 pytań jednokrotnego wyboru.
Ocena jest zależna od liczby uzyskanych punktów:
90% i więcej punktów - 5,0;
powyżej 80% punktów - 4,5;
powyżej 70% punktów - 4,0;
powyżej 60% punktów - 3,5;
powyżej 50% punktów - 3,0,
50% i mniej punktów - 2,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu: Ocena z wykładu i ćwiczeń w postaci średniej
ważonej. Wykład waga: 0,5; konwersatorium waga: 0,5.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 ochrona praw człowieka Ważona

1 ochrona praw człowieka [wykład] egzamin 0,50

1 ochrona praw człowieka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

ochrona praw pacjenta
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Prowadzący zajęcia: mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami prawnymi ochrony praw pacjenta, w szczególności poprzez
wskazanie ich katalogu ustalonego przez ustawodawcę. Student będzie umiał dokonać prawidłowej oceny prawnej
konkretnego przypadku budzącego wątpliwości w aspekcie naruszenia praw pacjentów.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu unormowania
wybranych gałęzi prawa istotnych dla funkcjonowania
polskiego systemu ochrony praw pacjentów, ich
specyfikę i zasady stosowania oraz ich główne tendencje
rozwojowe.

K_W031 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych regulacji prawa
cywilnego, w szczególności co do odpowiedzialności
prawnej podmiotów leczniczych i profesjonalistów
medycznych oraz ma zaawansowaną wiedzę
szczegółową z zakresu mechanizmów ochrony praw
pacjenta.

K_W072 EP2

umiejętności

Potrafi generować rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów
prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań w zakresie
zapewnienia efektywnych mechanizmów tej ochrony.

K_U071 EP3

Posiada umiejętność posługiwania się systemami
normatywnymi oraz wybranymi normami prawnymi,
zawodowymi i regułami moralnymi w celu rozwiązania
złożonego i nietypowego zadania z zakresu prawnych
zasad ochrony praw pacjenta.

K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do wskazywania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w
zakresie efektywnego stosowania mechanizmów ochrony
praw pacjenta.

K_K041 EP5

Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu
projektów z zakresu szeroko rozumianej organizacji
systemu ochrony zdrowia, uwzględniając różne aspekty
właściwego stosowania procedur zapewniających
ochronę praw pacjenta.

K_K062 EP6
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona praw pacjenta

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Charakter prawny praw i obowiązków pacjenta

1 0

10
2. Katalog praw pacjenta

1 0

1
3. Rzecznik Praw Pacjenta

1 0

7
4. Instrumenty cywilnoprawne i cywilnoprocesowe ochrony praw pacjenta

1 0

Analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

D. Karkowska (2016): Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

J. Pacian  (2017): Prawna ochrona zdrowia pacjenta, PZWL, Warszawa
Literatura podstawowa

B. Kmieciak  (2016): Prawa dziecka jako pacjenta, C.H. Beck, Warszawa

I. Kunicki  (2016): Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komentarz do
art. 67a-67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona praw pacjenta Ważona

1 ochrona praw pacjenta [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z pojęciem i podstawowymi instytucjami prawa własności intelektualnej oraz ich
zastosowaniem i ochroną.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i normy
etyczne oraz zasady ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego.

K_W121 EP1

umiejętności

Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą ochrony
własności intelektualnej w aspekcie działań
podejmowanych w systemie ochrony zdrowia i
poszczególnych podmiotach leczniczych.

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
nauk prawnych i powiązanych z nimi dyscyplin do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk
zachodzących w systemie ochrony zdrowia i w
poszczególnych podmiotach leczniczych oraz potrafi
formułować twórczo własne opinie i dobierać krytycznie
dane i metody analiz.

K_U041 EP2

Ma pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i
analiza problemów; dobór metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych; opracowanie i prezentacja wyników)
pozwalające na twórcze rozwiązywanie problemów
pojawiających się w aspekcie ochrony własności
intelektualnej poszczególnych podmiotów leczniczych.

K_U142 EP3

kompetencje społeczne

Jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki
zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych
zasad, jest przekonany o wadze  zachowania się w
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej.

K_K071 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej
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Forma zajęć: wykład

3
1. Pojęcie utworu według przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały nie
stanowiące przedmiotu prawa autorskiego. Opracowania utworów. 1 0

3
2. Podmiot prawa autorskiego. Współtwórczość. Utwór stworzony przez pracownika. Utwory zbiorowe.
Utwory połączone 1 0

33. Pojęcie i katalog autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych 1 0

34. Ochrona autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych 1 0

35. Zadania organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 1 0

WykładMetody kształcenia

Barta J., Markiewicz R. (2019): Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa

Michniewicz G. (2019): Ochrona własności intelektualnej, C. H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Golat R. (2018): Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck, Warszawa

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) (2018): Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje wiedzę z wykładu oraz aktów prawnych i zalecanej literatury. Polega na
wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 25 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź na
pytanie testowe jest 1 punkt (razem 25 pkt). Nie stosuje się punktów ujemnych. Ocena końcowa zależy od
łącznej sumy punktów tj.:
5,0 24-25 pkt
4,5 22-23 pkt
4,0 19-21 pkt
3,5 17-18 pkt
3,0 14-16 pkt
2,0 13 pkt i mniej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

ochrona zdrowia psychicznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Prowadzący zajęcia: mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych ochrony zdrowia
psychicznego.

Wymagania wstępne: Studenci powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu unormowania
wybranych gałęzi prawa istotnych dla funkcjonowania
polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego i
działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ich
specyfikę i zasady stosowania oraz ich główne tendencje
rozwojowe.

K_W031 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych regulacji prawa
cywilnego, w szczególności co do odpowiedzialności
prawnej podmiotów leczniczych i profesjonalistów
medycznych w zakresie gwarantowania ochrony praw
osób z zaburzeniami psychicznymi.

K_W072 EP2

umiejętności

Potrafi generować rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów
prawnych dotyczących ochrony zdrowia psychicznego i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań w zakresie
zapewnienia efektywnych mechanizmów ochrony osób z
zaburzeniami psychicznymi.

K_U071 EP3

Posiada umiejętność posługiwania się systemami
normatywnymi oraz wybranymi normami prawnymi,
zawodowymi i regułami moralnymi w celu rozwiązania
złożonego i nietypowego zadania z zakresu prawnych
zasad ochrony zdrowia psychicznego, w szczególności
ochrony osób z zaburzeniami psychicznymi.

K_U082 EP4
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kompetencje społeczne

Jest gotów do wskazywania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w
zakresie efektywnego stosowania mechanizmów
wprowadzonych na podstawie przepisów z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego.

K_K041 EP5

Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu
projektów z zakresu szeroko rozumianej organizacji
systemu ochrony zdrowia, uwzględniając różne aspekty
właściwego stosowania procedur zapewniających
ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

K_K062 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona zdrowia psychicznego

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Pojęcie zdrowia psychicznego w aktach prawa europejskiego i międzynarodowego

2 0

2
2. Zakres przedmiotowy ochrony zdrowia psychicznego w prawie polskim

2 0

4
3. Ubezwłasnowolnienie w prawie cywilnym materialnym i procesowym

2 0

44. Podstawy prawne ochrony zdrowia psychicznego 2 0

45. Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawach ochrony zdrowia psychicznego 2 0

2
6. Rola organów sądowych w procesie leczenia psychiatrycznego

2 0

27. Prawne aspekty uzależnień 2 0

Analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

B. Turzańska-Szacoń (2012): Ochrona zdrowia psychicznego, „Gaskor”, Wrocław

P. Gałecki i inni  (2016): Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Ciechorski  (2018): Przyjęcie osoby bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego na podstawie ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego - uwagi w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. ,  Europ.Prz.Sądowy, Warszawa

J. Duda (2012): Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Wydawn.Prawn."LexisNexis" , Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 ochrona zdrowia psychicznego Ważona

2 ochrona zdrowia psychicznego [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

odpowiedzialność karna profesjonalistów medycznych i podmiotów leczniczych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr MACIEJ JANOWSKI

Prowadzący zajęcia: mgr MACIEJ JANOWSKI

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu odpowiedzialności karnej profesjonalistów medycznych i
podmiotów leczniczych, a nadto - wyrobienie w nich poczucia konieczności nieustannego poszerzania wiedzy i
umiejętności w tym zakresie.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiedza z zakresu prawa karnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego materialnego w
zakresie odpowiedzialności karnej profesjonalistów
medycznych i podmiotów leczniczych.

K_W071 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego procesowego w
zakresie odpowiedzialności karnej profesjonalistów
medycznych i podmiotów leczniczych.

K_W082 EP2

umiejętności

Student  potrafi generować rozwiązania złożonych i
nietypowych problemów pojawiających się w stosowaniu
przepisów prawnych i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych
działań.

K_U071 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania konkretnych problemów będących
przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie
formułować twórczo własne opinie i wnioski.

K_U092 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do wskazywania priorytetów
służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K_K042 EP6
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: odpowiedzialność karna profesjonalistów medycznych i podmiotów leczniczych

Forma zajęć: konwersatorium

31. Status profesjonalistów medycznych na gruncie prawa karnego 2 0

32. Status podmiotów leczniczych na gruncie prawa karnego 2 0

73. Podstawy odpowiedzialność karnej profesjonalistów medycznych 2 0

74. Proceduralne aspekty odpowiedzialność karnej profesjonalistów medycznych 2 0

5
5. Podstawy odpowiedzialności podmiotów leczniczych za niezgodne z prawem zachowania
profesjonalistów medycznych 2 0

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

A. Grześkowiak, K. Wiak  (2015): Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, WarszawaLiteratura podstawowa

A. Fiutak (2016): Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Wolters Kluwer, Warszawa

A. Fiutak (2011): Prawo w medycynie, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0;  poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

odpowiedzialność karna profesjonalistów medycznych i
podmiotów leczniczych

Ważona

2
odpowiedzialność karna profesjonalistów medycznych i
podmiotów leczniczych [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

podstawy prawa handlowego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA MALINOWSKA-WOŹNIAK

Prowadzący zajęcia: mgr Maria Wysocka , dr KATARZYNA MALINOWSKA-WOŹNIAK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z instytucjami prawa handlowego i ich zastosowaniem w praktyce obrotu gospodarczego.
Celem przedmiotu jest również nabycie przez studentów umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy z praw
handlowego.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego - części ogólnej oraz prawa zobowiązań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
struktury i instytucje prawa handlowego w odniesieniu
do wybranych aspektów życia społecznego. K_W071 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu formy dalszego
rozwoju zawodowego w zakresie prawa handlowego oraz
podstawowe zasady podejmowania własnej działalności
gospodarczej, w tym jej uwarunkowania ekonomiczne,
prawne, etyczne i inne.

K_W102 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady tworzenia i
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. K_W153 EP3

umiejętności

Ma umiejętności analizowania stanów faktycznych z
zakresu prawa handlowego. K_U031 EP4

Potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w
mowie i piśmie na temat instytucji prawa handlowego
oraz uzasadniać swoje stanowisko dotyczące tych
instytucji, korzystając z dorobku doktryny i orzecznictwa
Sądu Najwyższego.

K_U092 EP5

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
prawa handlowego w celu analizy problemów prawnych. K_U123 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; jest gotów do aktywnego i wytrwałego
podejmowania indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie prawa handlowego.

K_K011 EP7

Jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K092 EP8
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa handlowego

Forma zajęć: wykład

11. Charakterystyczne cechy obrotu handlowego. Źródła prawa handlowego i zasady prawa handlowego 2 0

1
2. Pojęcie przedsiębiorcy. Pojęcie przedsiębiorstwa. Firma przedsiębiorcy. Przesłanki, zasady
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 2 0

13. Prokura 2 0

14. Spółka cywilna 2 0

3
5. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i
komandytowo-akcyjnej 2 0

3
6. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Prokura 2 0

12. Spółka cywilna 2 0

23. Spółka jawna 2 0

24. Spółka partnerska 2 0

25. Spółka komandytowa 2 0

26. Spółka komandytowo-akcyjna 2 0

27. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 0

18. Prosta spółka akcyjna 2 0

29. Spółka akcyjna 2 0

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem -
wykład.
Analiza tekstów prawnych z dyskusją, rozwiązywanie stanów faktycznych (kazusów) - ćwiczenia

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: kolokwium pisemne (kolokwium obejmuje wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury i polega na
udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania teoretyczne). Za każdą odpowiedź można otrzymać 0-3 pkt.
Wykład: egzamin pisemny (egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury i polega na udzieleniu
odpowiedzi na 3 pytania teoretyczne). Za każdą odpowiedź można otrzymać 0-3 pkt.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z oceną.

Ocena z kolokwium i egzaminu zależy od ilości uzyskanych punktów:
9 pkt - 5.0 bardzo dobry(bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
8 pkt - 4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami
7 pkt - 4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami
6 pkt - 3.5 dostateczny plus (dst+) - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami
5 pkt - 3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria
poniżej 5 pkt - 2.0 niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -punkty
będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z ćwiczeń (0,3) oraz oceny z wykładu (0,7).

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 podstawy prawa handlowego Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Kidyba A.  (2019): Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa

Napierała J., Koch A.  (2019): Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, , Wolters Kluwer Polska , Warszawa
Literatura podstawowa

Kidyba A. (2019): Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1 - 300 k.s.h. Tom I, , Wolters Kluwer, Warszawa

Kidyba A. (2019):  (2019): Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301 - 633 k.s.h. Tom II, , Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

2 podstawy prawa handlowego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

2 podstawy prawa handlowego [wykład] egzamin 0,70
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 15 E0

Razem 35 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI , -- --

Cele przedmiotu:
Opanowanie podstaw teoretycznych prawa i postępowania administracyjnego jak i umiejętności praktycznego
zastosowania interpretowania materialnych i proceduralnych regulacji administracyjnoprawnych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
instytucje prawne w zakresie prawa i postępowania
administracyjnego

K_W021 EP1

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych regulacji prawa i
postępowania administracyjnego

K_W072 EP2

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i
obowiązki organów administracji publicznej K_W133 EP3

umiejętności

student potrafi zinterpretować w praktyce zakres
zastosowania poszczególnych norm materialnego i
proceduralnego prawa administracyjnego w odniesieniu
do konkretnego stanu faktycznego

K_U011 EP4

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji złożonych zagadnień
prawnych z zakresu materialnego i proceduralnego
prawa administracyjnego

K_U022 EP5

student posiada umiejętność komunikowania się ze
specjalistami z zakresu materialnego i proceduralnego
prawa administracyjnego

K_U163 EP6

student posiada pogłębioną umiejętność
przygotowywania różnych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym na potrzeby postępowania
administracyjnego w obszarze systemu ochrony zdrowia

K_U154 EP10
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kompetencje społeczne

student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia rozszerzonych o wymiar
interdyscyplinarny

K_K081 EP7

student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych

K_K012 EP8

student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K033 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie, funkcja i podziały prawa administracyjnego 1 0

22. Źródła prawa administracyjnego 1 0

13. Organ administracji publicznej 1 0

24. Formy działania administracji publicznej 1 0

25. Przedmiot postępowania administracyjnego 1 0

26. Wszczęcie postępowania administracyjnego 1 0

27. Decyzja 1 0

28. Milczące załatwienie sprawy 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Postępowanie dowodowe 1 0

22. Odwołanie 1 0

23. Zaskarżanie postanowień 1 0

34. Dostęp do informacji publicznej 1 0

35. Ochrona Danych Osobowych 1 0

46. Prawo budowlane 1 0

47. Zasady postępowania administracyjnego 1 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych oraz poglądów doktryny.
Analiza wybranych stanów faktycznych i opracowywanie projektów rozstrzygnięć organów I
instancji. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniach odwoławczych i
nadzwyczajnych. Rozwiązywanie kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.
Prezentacja multimedialna..

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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B. Adamiak, J. Borkowski (2019): Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

J. Jagielski, M. Wierzbowski (2019):  Prawo administracyjne,  Wolters Kluwer Polska, Warszawa

M. Wierzbowski (2019):  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, C.H.Beck , Warszawa

Literatura podstawowa

R. Hauser, M. Wierzbowski (2019): Postępowanie administracyjne.Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

R. Kędziora (2017): Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

34Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa i postępowania administracyjnego Ważona

1
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład]

egzamin 1,00

1
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

podstawy prawa i postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ŁUKASZ POHL

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ŁUKASZ POHL , -- --

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teorią prawa i postępowania karnego. Opanowanie przez studentów umiejętności
rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu prawa i postępowania karnego.
Opanowanie umiejętności wyszukiwania aktualnie obowiązujących przepisów prawa i postępowania karnego, jak
również orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej.

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność wyszukiwania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych regulacji prawa
karnego, w szczególności co do odpowiedzialności
prawnej podmiotów leczniczych i profesjonalistów
medycznych oraz ma zaawansowaną wiedzę
szczegółową z tego zakresu

K_W071 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych regulacji prawa
karnego procesowego, w szczególności w zakresie
odpowiedzialności prawnej i dochodzenia roszczeń,
związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony
zdrowia, działalnością podmiotów leczniczych i pracą
zawodową profesjonalistów medycznych oraz ma
zaawansowaną wiedzę szczegółową z tego zakresu

K_W082 EP2

zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu innych wybranych nauk
społecznych, w szczególności te, które są istotne z
perspektywy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
jako całości i jego poszczególnych składowych

K_W163 EP3
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umiejętności

posiada umiejętność posługiwania się systemami
normatywnymi oraz wybranymi normami prawnymi,
zawodowymi i regułami moralnymi w celu rozwiązania
złożonego i nietypowego zadania z zakresu prawa
medycznego i prawa ochrony zdrowia

K_U081 EP4

potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów
krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
konkretnych problemów będących przedmiotem analizy i
potrafi na tej podstawie formułować twórczo własne
opinie i wnioski

K_U092 EP5

wykorzystuje zdobytą wiedzę do stosowania prawa w
praktyce podmiotów systemu ochrony zdrowia, a
zwłaszcza do rozstrzygania dylematów pojawiających się
w pracy zawodowej

K_U123 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się
do swojej pracy, projektowania i wykonywania zadań z
zakresu organizacji ochrony zdrowia oraz prawidłowego
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu

K_K051 EP7

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się zawodowego i rozwoju osobistego, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i
kształcenia rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

K_K082 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania karnego

Forma zajęć: wykład

31. Struktura przestępstwa 1 0

3
2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego

1 0

3
3. Formy popełnienia przestępstwa

1 0

34. Okoliczności wyłączające przestępność czynu 1 0

3
5. Kary i inne środki prawnokarnej reakcji na przestępstwo

1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2

1. Uczestnicy postępowania karnego

1 0

2

2. Dowody w procesie karnym

1 0

1
3. Środki przymusu

1 0

2
4. Czynności procesowe

1 0

2
5. Postępowanie przygotowawcze

1 0

2
6. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

1 0

2
7. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

1 0

1
8. Postępowania szczególne

1 0

1
9. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

1 0

Analiza teorii wypracowanych na gruncie prawa i postępowania karnego połączona z interpretacją przepisów
Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.
Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja multimedialna, case study.

Metody kształcenia
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C. Kulesza, P. Starzyński (2020): Postępowanie karne, C. H. Beck, Warszawa

Ł. Pohl (2018): Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

D. Gruszecka, K. Kremens, K. Nowicki, Proces karny, J. Skorupka (red.) (2018): Proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa

J. Zagrodnik (red.) (2020): Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, Wolters Kluwer,
Warszawa

P. Hofmański, S. Waltoś (2018): Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa

R. Stefański (red.) (2019):  Kodeks karny. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa

W. Wróbel, A. Zoll (2013):  Polskie prawo karne. Część ogólna, Znak, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin. Forma pisemna. Trzy pytania. Za odpowiedź na każde pytanie student otryzmuje ocenę cząstkową. Oceną z
egzaminu jest przeciętna uzyskana z ocen cząstkowych. Stosuje się następujące kryteria: bdb: powyżej 4.5, db plus:
4.5, db: powyżej 4, dst plus: 3.5, dst: powyżej 3, ndst: poniżej 3.
Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 10 pkt: ocena
5.0; 9 pkt: ocena 4.5, 8 pkt: ocena 4.0; 7 pkt: ocena 3.5; 6 pkt: ocena 3.0; poniżej 5 pkt: ocena 2.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z egzaminu (0.6) i oceny z ćwiczeń (0.4)

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa i postępowania karnego Ważona

1 podstawy prawa i postępowania karnego [wykład] egzamin 0,60

1 podstawy prawa i postępowania karnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANA TOMCZYK

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANA TOMCZYK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy oraz umiejętności w zakresie problematyki prawnej ochrony
osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, ale również prawa międzynarodowego oraz prawa
unijnego.
Ponadto celem przedmiotu jest nabycie kompetencji społecznych, a w szczególności podniesienie świadomości i
wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza obejmująca treści programowe przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę na temat prawnych instrumentów
ochrony osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
funkcjonowania sądów (rodzinnego i okręgowego) I
organów administracji (zwłaszcza służby zdrowia,
oświaty i pomocy społecznej) rozpatrujących sprawy ich
dotyczące.

K_W03
K_W07
K_W08

1 EP1

Student zna i rozumie zależności między nauką prawa a
innymi naukami (psychologia, pedagogika, praca
socjalna, medycyna) na poziomie umożliwiającym
interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze
specjalistami z innych dziedzin nauki na rzecz osób z
niepełnosprawnością intelektualną.

K_W10
K_W162 EP2

Student zna sposób funkcjonowania i współpracy sądów
i służby zdrowia w sprawach dotyczących osób z
niepełnosprawnością intelektualną

K_W133 EP3

Student zna i rozumie sens pojęcia dehospitalizacji, jako
uszczegółowienia pojęcia deinstytucjonalizacji, czyli
trendu zmierzającego do współpracy instytucji
zamkniętych ze środowiskowymi i rodzinami pacjentów.

K_W134 EP4

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z
zakresu poszczególnych zagadnień prawnych
dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną i
rozumie występujące zależności w obszarze nauki prawa
i innych nauk w tym społecznych i medycyny.

K_W01
K_W035 EP5
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umiejętności

Student potrafi wskazać prawne i pozaprawne sposoby
wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną K_U021 EP6

Student ma umiejętności obserwowania, diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych sytuacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną

K_U092 EP7

Student zna funkcjonowanie instytucji środowiskowych
wspierających osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, ich rodziny, a także relacje łączące te
instytucje ze szpitalami

K_U173 EP8

Student ma umiejętność ustalenia podstaw
normatywnych dla rozwiązywania poszczególnych
problemów prawnych osób z niepełnosprawnością
intelektualną (Konstytucja RP, dokumenty wyznaczające
standardy międzynarodowe, polskie ustawodawstwo z
zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym
formalnego).

K_U03
K_U094 EP9

kompetencje społeczne

Student zna reguły funkcjonowania sądów i innych
instytucji tworzących infrastrukturę wsparcia dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną, jest gotowy do
podejmowania wyzwań osobistych i zawodowych.

K_K01
K_K021 EP10

Student czuje odpowiedzialność wynikającą z
konsekwencji podejmowanych działań na rzecz osób z
niepełnosprawnością intelektualną.

K_K04
K_K072 EP11

Student dyskutuje na temat zagadnień dotyczących
złożonych problemów osób z niepełnosprawnością
intelektualną i sposobów ich rozwiązywania

K_K093 EP12

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności. Modele niepełnosprawności - od medycznego do społecznego
modelu niepełnosprawności. 2 0

5

2. Pojęcie i podstawy prawne projektowania uniwersalnego - równość przez dostępność.
Międzynarodowe, unijne oraz krajowe regulacje dotyczące praw osób z niepełnosprawnościami, w tym
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

2 0

3
3. Ubezwłasnowolnienie - standardy międzynarodowe a polskie regulacje Kodeksu cywilnego.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a unormowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2 0

24. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do powszechnego szkolnictwa wyższego. 2 0

2
5. Prawna ochrona zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz zabezpieczenie społeczne -
wybrane aspekty. 2 0

26. Dostęp osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości. 2 0

37. Rozwiązane prawne dla osób niepełnosprawnych w czasie pandemii COVID-19. 2 0

Wykład informacyjny, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusjąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie polega na przygotowaniu pracy pisemnej na wybrany przez studenta temat zaakceptowany przez
wykładowcę. Studenci mogą przygotować pracę w grupach maksymalnie do 3 osób. Za pracę można uzyskać
maksymalnie 30 punktów według następujących kryteriów: oryginalność tematu, wartość merytoryczna, wnioski
końcowe.

Ocena z zaliczenia zależy od ilości uzyskanych punktów tj.:
90%-100%- 5.0 bardzo dobry(bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
85%-89% - 4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami
75%-84% - 4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami
66%- 74% - 3.5 dostateczny plus (dst+) - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami
60%- 65% - 3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria
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RPO (2016): Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - analiza i zalecenia, Zasada równego
traktowania, Biuro RPO, Warszawa, dostęp:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Dost%C4%99p%20os%C3%B3b%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami%
20do%20wymiaru%20sprawiedliwo%C5%9Bci.pdf

RPO (2020): Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
Warszawa, dostęp:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20Rzecznika%20Praw%20Obywatelskich%202012%2C%20Nr%2010.pdf

RPO/Kurowski, Krzysztof (2014): Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami,
Warszawa, dostęp: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wolnosci_i_prawa_srodki_5.pdf

Literatura podstawowa

Kędziera, K. (red.) (2012): Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością
intelektualną, PTPA, Warszawa, dostęp: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/art/files/524

MIiR (2018): Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025, Warszawa, dostęp:
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf

Sylwestrzak, A. (2014): Konwencja i prawa osób niepełnosprawnych a unormowania Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego,
Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 6, dostęp: http://wpiaus.pl/actaiuris/files/AJS-6_2014_art26.pdf

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

11Udział w konsultacjach 0

24Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

poniżej 60% - 2.0 niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -punkty będzie, można przyznać,
gdy student powtórzy całość materiału

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z zaliczenia z oceną.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami Ważona

2
prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

prawo pracy w systemie ochrony zdrowia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3435_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 18 ZO0

wykład 10 E0

Razem 28 4

Koordynator
przedmiotu:

dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Cele przedmiotu:

Zaznajomienie z  podstawowymi instytucjami prawa pracy znajdującymi zastosowanie w podmiotach leczniczych.
Nabycie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy w praktyce. Zrozumienie sposobu i specyfiki
funkcjonowania podmiotów leczniczych w zakresie prawnopracowniczym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
unormowania prawa pracy, ich specyfikę i zasady
stosowania wobec podmiotów ochrony zdrowia i
zatrudnionego w nim personelu.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa pracy, w szczególności co
do odpowiedzialności prawnopracowniczej podmiotów
leczniczych i profesjonalistów medycznych oraz ma
zaawansowaną wiedzę szczegółową z tego zakresu

K_W072 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i
obowiązki profesjonalistów medycznych i podmiotów
leczniczych wobec pacjentów, innych jednostek ochrony
zdrowia i organów państwa z zakresu wchodzącego w
obszar szeroko pojętego prawa zatrudnienia

K_W133 EP3
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umiejętności

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do stosowania
prawa pracy w praktyce podmiotów systemu ochrony
zdrowia, a zwłaszcza do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej, w tym konfliktów
na linii pracownik - pracodawca

K_U121 EP4

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa pracy do opisu i analizowania przyczyn i
przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w systemie
ochrony zdrowia i w poszczególnych podmiotach
leczniczych

K_U042 EP5

Student potrafi generować rozwiązania złożonych i
nietypowych problemów pojawiających się w stosowaniu
norm prawa pracy w podmiotach leczniczych i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań z zakresu HR

K_U073 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z
zakresu prawa pracy w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych związanych z
zatrudnieniem oraz jest gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem danego problemu

K_K031 EP7

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia rozszerzonych
o wymiar interdyscyplinarny

K_K082 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: prawo pracy w systemie ochrony zdrowia

Forma zajęć: wykład

31. System ochrony zdrowia i jego specyfika 2 0

32. Stosunek pracy pracowników podmiotów leczniczych i inne podstawy zatrudnienia 2 0

43. Zmiana i ustanie stosunku pracy pracowników podmiotów leczniczych 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Źródła prawa pracy w podmiotach leczniczych 2 0

22. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne 2 0

23. Dyskryminacja i ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu w podmiotach leczniczych 2 0

2
4. Wynagrodzenie w podmiotach leczniczych

2 0

25. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych 2 0

16. Zakaz konkurencji i dodatkowe zatrudnienie pracowników podmiotów leczniczych 2 0

27. Zasady odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników podmiotów leczniczych 2 0

28. Godziny nadliczbowe pracowników podmiotów leczniczych 2 0

29. Uprawnienia rodzicielskie pracowników podmiotów leczniczych 2 0

210. Urlopy pracownicze w podmiotach leczniczych 2 0

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów aktualnego stanu prawnego, analiza stanów
faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów, rozwiązywanie zadań, praca w
grupach, prezentacja multimedialna, case study.

Metody kształcenia
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D. Karkowska, T.A. Karkowski (2017): Zatrudnianie w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

T. Liszcz (2019): Prawo pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Fiutak, T. Podleśny, M.Kozik, P. Szczerba, K. Zblewska-Wrońska  (2013): Odpowiedzialność prawna pracowników
medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo, C.H. BECK, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zarówno egzamin z przedmiotu, jak i zaliczenie z oceną z ćwiczeń (kolokwium) odbywa się w formie pisemnej
(pytania opisowe z zakresu zagadnień poruszanych na zajęciach i literatury podstawowej), według następujących
zasad. 3 pytania teoretyczne. Za każde pytanie maksymalnie 10 punktów.
30-28 - bdb
27-25- db pl
24-22 - db
21-19-dst pl
18-16-dst

W razie gdyby zachowanie formy pisemnej było niemożliwe, niecelowe lub znacznie utrudnione - możliwe jest
przeprowadzenie egzaminu ustnego. Przebieg egzaminu ustnego będzie utrwalony w formie pisemnej poprzez
sporządzenie protokołu z odpowiedzi studenta. Student otrzymuje na egzaminie ustnym 3 pytania. Za każde pytanie
może otrzymać maksymalnie 1 pkt. Oto sposób ustalania oceny na egzaminie ustnym: 3 pkt - ocena bardzo dobra
2,75 pkt - ocena dobra plus 2,50 - 2,25 pkt - ocena dobra 2,00 pkt - ocena dostateczna plus 1,75 pkt - ocena
dostateczna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo pracy w systemie ochrony zdrowia Ważona

2 prawo pracy w systemie ochrony zdrowia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 prawo pracy w systemie ochrony zdrowia [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

przedsiębiorczość w ochronie zdrowia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3432_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr MATEUSZ DŻUGAJ

Prowadzący zajęcia: mgr MATEUSZ DŻUGAJ

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości (indywidualnej i
organizacyjnej) oraz z przykładami z praktyki sektora zdrowia. Student będzie umiał efektywnie wykorzystać
rozwiązania biznesowe i zachowania o charakterze przedsiębiorczym w praktyce działalności gospodarczej na rynku
świadczeń zdrowotnych.

Wymagania wstępne:
student zna zagadnienia ogólnoekonomiczne wykładane w ramach podstaw ekonomii, potrafi dokonać analizy
funkcjonowania organizacji, jest przygotowany do analizy opisów przypadków, potrafi pracować w grupie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorcy,
przedsiębiorczości oraz organizacji przedsiębiorczych w
sektorze zdrowia

K_W101 EP1

Posiada podstawową wiedzę z zakresu norm prawnych
istotnych dla przedsiębiorcy, szczególnie w sektorze
zdrowia

K_W012 EP2

umiejętności

Potrafi przygotować plan wdrożenia przedsiębiorczego
pomysłu w ramach działalności w sektorze zdrowia i go
zrealizować

K_U031 EP3

Umie prowadzić dyskusję na temat przedsiębiorczości w
sektorze zdrowia K_U152 EP4

Potrafi uwzględniać zależności pomiędzy zjawiskami
występującymi w przedsiębiorstwie / podmiocie
leczniczym a trendami w otoczeniu w procesie jego
tworzenia i zarządzania

K_U143 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do uczestniczenia w projektach z zakres
szeroko rozumianej organizacji systemu ochrony
zdrowia, uwzględniając aspekty ekonomiczne oraz jest
gotów do pracowania w zespole oraz dyskutowania i
rozstrzygania dylematów związanych z rolą
przedsiębiorcy w sektorze zdrowia

K_K061 EP6

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w
odniesieniu do aktywności w sektorze zdrowia K_K062 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: przedsiębiorczość w ochronie zdrowia

Forma zajęć: konwersatorium
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4
1. Pojęcie, typy i znaczenie przedsiębiorczości oraz organizacji przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość w
teoriach ekonomii i zarządzania 1 0

2
2. Charakterystyka przedsiębiorcy. Cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość.
Przedsiębiorczość jako postawa, zachowanie, proces. Rodzaje, typy i modele przedsiębiorczości.
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.

1 0

6
3. Przedsiębiorczość jako proces. Planowanie przedsięwzięć, organizowanie zasobów oraz określenie
zasad wdrożenia planu 1 0

2
4. Polskie programy przedsiębiorczości. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i
regionalnym. Rola przedsiębiorczości w rozwoju młodych ludzi 1 0

4

5. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Proces zakładania indywidualnej działalności
gospodarczej. Bariery prawne, ekonomiczne, społeczne w zakładaniu i prowadzeniu indywidualnej
działalności gospodarczej. 1 0

26. Przedsiębiorczość międzynarodowa, krajowa, regionalna- przykłady z praktyki gospodarczej 1 0

2
7. Instytucjonalne wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych w Polsce

1 0

2
8. Nastawienia wobec przedsiębiorczości i możliwości ich zmian. Dyskusja

1 0

4
9. Realizacja projektów grupowych nowych przedsięwzięć związanych z przedsiębiorczością w sektorze
zdrowia 1 0

2
10. Wizyty w instytucjach oraz przedsiębiorstwach związanych z przedsiębiorczością

1 0

rozwiązywanie zadań (studia przypadków), praca w grupach, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

B. Glinka, S. Gudkova  (2011):  Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa

J. Klimek, S. Klimek  (2016): Przedsiębiorczość bez tajemnic, Adam Marszałek, Toruń

K. Zięba  (2016): Przedsiębiorczość, CeDeWu Sp. z o.o. , Warszawa

R. Majkut  (2014): Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu Sp. zo.o., Warszawa

Z. Ratajczak (2012): Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

D. Łochnicka  (2016): Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź

I. Czaja, E. Kozień (red.) (2016): Przedsiębiorczość korporacyjna. Rynek, strategie, zarządzanie, Difin , Warszawa

J. Korpysa  (2016): Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w
Polsce,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium, projekt grupowy

Ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za określone
działania i prace studenta:
1. Zaliczenie pisemne (kolokwium)  50% oceny w formie około 3 pytań otwartych, z zakresu teoretycznej części
materiału, testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy.
2. Projekt grupowy 50 % oceny. Studenci w grupach roboczych od 2 do 4 osobowych przygotowują projekty z
zakresu przedsiębiorczości w sektorze zdrowia.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia pisemnego oraz projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 przedsiębiorczość w ochronie zdrowia Ważona

1 przedsiębiorczość w ochronie zdrowia [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

sytuacje kryzysowe a ochrona zdrowia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3439_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ROBERT RUMIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ROBERT RUMIŃSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego w aspekcie
budowania prawidłowych struktur i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w sytuacjach wyjątkowych
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu nauk społecznych i zdrowia publicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i instytucje
prawne w zakresie zarządzania kryzysowego w obszarze
ochrony zdrowia, procesy tworzenia, wykładni i
stosowania prawa w tym obszarze, a także w przypadku
zagrożenia życia i zdrowia obywateli o charakterze
zbiorowym lub powszechnym

K_W021 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu organizację oraz
funkcjonowanie podmiotów władzy publicznej
nadzorujących i tworzących system zarządzania
kryzysowego w obszarze ochrony zdrowia w Polsce i
powiązania między nimi

K_W052 EP2

zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy, struktury
i instytucje na poziomie międzynarodowym i
europejskim, istotne dla kształtowania systemu
zarządzania kryzysowego w przypadku zaistnienia
transgranicznych zagrożeń życia i zdrowia oraz epidemii i
pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem standardów
ochrony bezpieczeństwa i praw pacjenta

K_W063 EP3
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umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji złożonych zagadnień prawnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w obszarze ochrony zdrowia

K_U021 EP4

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
nauk prawnych i powiązanych z nimi dyscyplin do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk
zachodzących w sytuacjach kryzysowych istotnych dla
poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli na
poziomie makro i w poszczególnych podmiotach
leczniczych oraz potrafi formułować twórczo własne
opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz na
potrzeby funkcjonowania podmiotów leczniczych w
sytuacjach kryzysowych

K_U042 EP5

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu
analizowania, interpretowania oraz projektowania
strategii działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie
zagrożeń życia i zdrowia obywateli, w szczególności w
stanach zagrożenia epidemicznego i klęski żywiołowej

K_U063 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach realizujących zadania z
zakresu zarządzania kryzysowego w obszarze ochrony
zdrowia, w tym w doraźnie tworzonych sztabach
kryzysowych i przyjmowania w nich różnych ról oraz do
porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie, działającymi w ramach
systemu zarządzania kryzysowego

K_K021 EP7

jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
swojej pracy w sytuacjach kryzysowych, projektowania i
wykonywania zadań z zakresu organizacji ochrony
zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz prawidłowego
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu w razie zagrożenia życia i
zdrowia obywateli o charakterze zbiorowym lub
powszechnym

K_K052 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: sytuacje kryzysowe a ochrona zdrowia

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji kryzysowych związanych z ochroną zdrowia, w tym
poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia 1 0

3
2. Zarządzanie kryzysem w zakresie zdarzeń wywołanych czynnikami biologicznymi lub nieznanymi
wypadków związanych z chemikaliami, katastrof naturalnych, niezamierzonych ataków, a także epidemii i
pandemii

1 0

3
3. Doświadczenia, wytyczne i procedury monitorowania, wczesnego ostrzegania, oceny i reagowania na
zagrożenia zdrowia w przepisach i praktyce Unii Europejskiej i państw członkowskich 1 0

4
4. Organy i instytucje odpowiedzialne w polskim systemie prawnym za zarządzenia kryzysowe w
obszarze ochrony zdrowia 1 0

4
5. Organy i instytucje odpowiedzialne w UE za zarządzenia kryzysowe w obszarze ochrony zdrowia, w
tym Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

1 0

4
6. Procedury zarządzania kryzysowego w ramach działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ze
szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) oraz Ogólnoświatowej
Inicjatywy na Rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego

1 0

47. Zarządzanie kryzysowe a ochrona zdrowia w praktyce jednostek samorządu terytorialnego 1 0

Analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Gołębiewski J. (2017): Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa

Skomra W.  (2018): Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Bell Studio,
Warszawa

Literatura podstawowa

Morawski A.  (2014): Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Zieliński K. F.  (2017): Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

17Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 sytuacje kryzysowe a ochrona zdrowia Ważona

1 sytuacje kryzysowe a ochrona zdrowia [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PM-O-II-S-21/22Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo medyczne

PIA193AIIJ3439_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 5 Z5

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIUSZ SIKORA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, udzielaniu pierwszej pomocy
oraz prawach i obowiązkach studenta i pracownika.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku; umiejętność uczenia się; umiejętność współdziałania w grupie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania wykonywania działalności
zawodowej w ramach studiowania kierunku
studiów.

1 EP1

umiejętności
Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w
praktyce.1 EP2

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzega bezpieczeństwa pracy

1 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1.  Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej; obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.

1 1

2

2. Zagrożenia wypadkowe na zajęciach i w czasie praktyk zawodowych, obozach sportowych,
zajęciach terenowych, unikanie zagrożeń. Postępowanie powypadkowe (uregulowania prawne,
ubezpieczenie wypadkowe). Czynniki niebezpieczne i uciążliwe: fizyczne, biologiczne i chemiczne
na zajęciach laboratoryjnych, w pracowniach, w czasie praktyk zawodowych i oraz zajęciach
terenowych, obozach sportowych. Zagrożenia przy monitorach ekranowych, unikanie zagrożeń ze
szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, znajomość instrukcji bhp
oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja
pomieszczeń.

1 2

1
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej
pomocy. 1 1

1
4.  Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i w innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1

wykładMetody kształcenia
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Rączkowski B.  (2016): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

Wieczorek Z.  (2016): Pracownik administarcyjno-biurowy: organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp, , Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

Literatura podstawowa

Koradecka D.  (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, Warszawa

Pisarczuk A. (2017): Kodeks pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy: komentarz, Wydawnictwo Bezpieczeństwo Pracy
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 5

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Szkolenie w formie e-learningu i test przeprowadzony na platformie
e-learningowej.
Test składa się z 20 pytań. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie 12
poprawnych odpowiedzi. Wyniki testu przeprowadzonego na platformie Moodle przenoszone są
automatycznie przez system do bazy e-Dziekanat.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu nie jest wystawiana.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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