
 

UCHWAŁA NR 99/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawa 
Medycznego i Bioetyki od roku akademickiego 2021/2022 w brzmieniu określonym w załączniku 
do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 99/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
 

PROGRAM 
 

Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 189 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 50. 

 
Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia
Punkty 
ECTS 

1. Pojęcie i charakterystyka prawa medycznego 2 wykład zaliczenie 1 

2. Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki 4 wykład zaliczenie 1 

3. Prawo a etyka w medycynie 2 
2 

wykład  
warsztaty zaliczenie 1 

4. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii 
Europejskiej 5 wykład zaliczenie 1 

5. Formy prowadzenia działalności leczniczej 5 wykład zaliczenie 1 

6. 

Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli 
innych zawodów medycznych – pielęgniarek, 
położnych, ratowników medycznych (standardy 
wykonywania zawodu, informacja, zgoda, tajemnica 
lekarska, przesłanki legalności czynności 
medycznych, zobowiązanie rezultatu a zobowiązanie 
należytej staranności, klauzula sumienia, obowiązek 
udzielenia pomocy) 

10 
4 

wykład  
warsztaty 

egzamin 
zaliczenie 3 

7. 
Prawa i obowiązki pacjenta (prawo do informacji, 
zgoda, prawo do poszanowania godności, prawo do 
intymności, tajemnica lekarska) 

4 
2 

wykład 
warsztaty 

egzamin 
zaliczenie 1 

8. Medyczne i prawne aspekty wspomaganej prokreacji 3 wykład zaliczenie 1 

9. 

Odpowiedzialność prawna, pracownicza i zawodowa 
lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów 
medycznych – pielęgniarek, położnych, ratowników 
medycznych 

12 
6 

wykład  
warsztaty zaliczenie 4 

10. 
Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji 
medycznej. Ochrona i administrowanie danymi 
medycznymi 

8 wykład zaliczenie 2 

11. Komunikowanie między pacjentem a lekarzem 
i innymi przedstawicielami zawodów medycznych 6 warsztat zaliczenie 1 

12. Lekarz jako biegły sądowy 2 
2 

wykład  
warsztaty zaliczenie 1 

13. Praktyczne aspekty sporów między pacjentem 
a podmiotem leczniczym 4 warsztaty zaliczenie 1 

14. Podstawy pierwszej pomocy medycznej 6 warsztat zaliczenie 1 

15. Prawne aspekty telemedycyny 2 wykład zaliczenie 1 

16. Odpowiedzialność karna za skutki błędów 
medycznych 4 wykład zaliczenie 1 

17. Odpowiedzialność karna pracowników medycznych 2 wykład zaliczenie 1 
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18. Odpowiedzialność karna za przestępstwa 
okołomedyczne 2 wykład zaliczenie 1 

19. Karnoprawna ochrona pracowników medycznych 1 wykład zaliczenie 1 

Razem 25 

 
Semestr II 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Prawna i etyczna problematyka transplantacji 6 
2 

wykład 
warsztaty zaliczenie 2 

2. Ochrona praw pacjenta  2 
2 

wykład 
warsztaty zaliczenie 1 

3. Prawna i etyczna problematyka eksperymentów 
medycznych i badań klinicznych  

4 
2 

wykład 
warsztaty zaliczenie 2 

4. Prawna i etyczna problematyka praw 
reprodukcyjnych i inżynierii genetycznej 

6 
2 

wykład 
warsztaty zaliczenie 2 

5. Prawna i etyczna problematyka zmiany płci 6 wykład zaliczenie 2 

6. Prawna i etyczna problematyka eutanazji, stanów 
terminalnych i opieki paliatywnej 

6 
2 

wykład  
warsztaty zaliczenie 2 

7. Rozstrzyganie sporów związanych z udzielaniem 
świadczeń medycznych 

6 
8 

wykład  
warsztaty 

egzamin 
zaliczenie 2 

8. Procesy medyczne – perspektywa sędziego 4 wykład zaliczenie 1 

9. Postępowanie przymusowe w medycynie – 
przesłanki, warunki, konsekwencje 2 wykład zaliczenie 1 

10. Odmowa leczenia 2 wykład zaliczenie 1 

11. Sytuacje nadzwyczajne (emergentne) 
w medycynie 4 wykład zaliczenie 1 

12. 
Polskie prawo medyczne na tle regulacji 
międzynarodowych i europejskich – stan de lege 
lata i postulaty de lege ferenda 

2 wykład zaliczenie 1 

13. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w działalności medycznej 

2 
2 

wykład  
warsztaty zaliczenie 1 

14. Bioetyka w wielkich religiach świata 6 wykład zaliczenie 1 

15. Posługa duchowa wobec chorych – aspekty 
prawnokanoniczne, duszpasterskie i ekumeniczne 2 wykład zaliczenie 1 

16. Praktyczne aspekty pracy Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 2 wykład zaliczenie 1 

17. 
Starotestamentowy zakaz spożywania krwi i jego 
interpretacja w świetle aktualnej doktryny Kościoła 
Katolickiego 

2 wykład zaliczenie 1 

18. Prawne aspekty zakażeń szpitalnych 3 wykład zaliczenie 1 

19. Wykład na życzenie (tematyka zaproponowana 
przez słuchaczy) 2 wykład zaliczenie 1 

Razem   
  

W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 19 przedmiotów oraz przystąpić do 2 
egzaminów (w formie pisemnej). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 19 
przedmiotów oraz przystąpić do 1 egzaminu (w formie ustnej). 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7  

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01  

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu system prawa 
medycznego oraz jego miejsce w systemie nauk społecznych, 
przede wszystkim nauk prawnych; rozumie jego specyfikę 
przedmiotową i metodologiczną   

P7S_WG  

SP_W02  

Absolwent zna  mechanizmy tworzenia prawa obowiązującego 
w dziedzinie medycyny, biomedycyny i biotechnologii oraz zna 
i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania kształtowania 
się poglądów, doktryn, prawodawstwa, struktur publicznych   

P7S_WG  

SP_W03  Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce i w Unii Europejskiej   P7S_WG  

SP_W04  

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne 
tendencje rozwojowe w sferze przedsięwzięć ochronnych wobec 
środowiska medycznego i pacjenckiego na świecie, w regionie 
i w kraju  

P7S_WK  

SP_W05  
Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat praw i obowiązków 
pacjenta oraz praw i obowiązków osób wykonujących zawody 
medyczne  

P7S_WG  

SP_W06  

Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad bioetycznych 
w stopniu ogólnym oraz w szczegółowych zakresach (np. 
eksperymenty medyczne, aborcja, eutanazja, transplantologia, 
prokreacja wspomagana, ustalenie płci, opieka paliatywna)  

P7S_WG  

SP_W07  

Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat prawa medycznego 
w stopniu ogólnym oraz obowiązującego w różnych, 
szczegółowych aspektach medycyny (np. eksperymenty 
medyczne, aborcja, eutanazja, transplantologia, prokreacja 
wspomagana, ustalenie płci, opieka paliatywna)  

P7S_WG  

SP_W08  

Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad 
odpowiedzialności za błędy medyczne oraz ma uporządkowaną 
i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia wybranych systemów norm i reguł prawnych, 
organizacyjnych i moralnych funkcjonujących w zakresie 
kształtowania postaw i zasad w prawie medycznym i bioetyce  

P7S_WG  

SP_W09 

Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad prowadzenia 
i udostępniania dokumentacji medycznej oraz zapobiegania 
zakażeniom medycznym a także warunków ubezpieczenia 
działalności medycznej  

P7S_WG 

SP_W10 

Absolwent ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia wybranych systemów 
norm i reguł prawnych, organizacyjnych i moralnych 
funkcjonujących w zakresie kształtowania postaw i zasad 
w działalności medycznej  

P7S_WG 

SP_W11 
Absolwent zna ogólne zasady tworzenia i ograniczeń w rozwoju 
indywidualnej przedsiębiorczości narzucanych reżimem zasad 
prowadzenia działalności medycznej  

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01  
Absolwent nabywa umiejętności istotne dla prawidłowego 
wykonywania zawodów medycznych i prawniczych w związku 
z zagadnieniami medycznymi.  

P7S_UW  
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SP_U02  
Absolwent ma umiejętność powiązania interdyscyplinarnych 
i wielowymiarowych aspektów zjawisk prawnych, medycznych 
i deontologicznych oraz społecznych.  

P7S_UW  

SP_U03  

Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania problemów 
wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej 
i etycznej pozostającej w związku z medycyną, biomedycyną, 
biotechnologią i bioetyką  

P7S_UK  

SP_U04  Absolwent sprawnie posługuje się przepisami prawa i nakazami 
etyki w codziennej praktyce zawodowej,  P7S_UW  

SP_U05  Absolwent potrafi eliminować zachowania sprzeczne 
z wymogami prawa  P7S_UU  

SP_U07  

Absolwent potrafi poprawnie formułować wypowiedzi w języku 
prawnym i prawniczym, w oparciu o nomenklaturę 
prawodawstwa z zakresu prawa medycznego; komunikuje się 
na temat prawa medycznego z różnymi odbiorcami  

P7S_UK  

SP_U08  

Absolwent ma pogłębioną umiejętność przygotowania 
opracowań pisemnych, formułowania wypowiedzi ustnych 
i prowadzenia debaty w języku polskim na tematy z zakresu 
prawa medycznego i bioetyki  

P7S_UK  

SP_U09  
Absolwent potrafi planować i organizować pracę, kierować pracą 
zespołu lub współpracować w zespole i podejmować w nim 
wiodącą rolę  

P7S_UO  

SP_U10  
Absolwent jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie 
i pogłębiania swojej wiedzy, potrafi planować własny rozwój 
i ukierunkowywać innych w tym zakresie  

P7S_UU  

SP_U01  
Absolwent nabywa umiejętności istotne dla prawidłowego 
wykonywania zawodów medycznych i prawniczych w związku 
z zagadnieniami medycznymi.  

P7S_UW  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01  
Absolwent nabywa kompetencję otwartości w nawiązywaniu 
relacji społecznych, w tym szczególnej więzi między lekarzem 
i pacjentem.  

P7S_KK  

SP_K02  Absolwent potraf sprawnie pracować w grupie, mając na celu 
jakość wykonywanych świadczeń medycznych oraz prawnych.  P7S_KO  

SP_K03  

Absolwent nabywa wysoki poziom samoświadomości co do 
złożoności pozycji prawa medycznego i bioetyki w systemie 
nauk społecznych oraz odpowiedzialności za wykonywane 
czynności zawodowe.  

 P7S_KR  

SP_K04  

Absolwent jest przygotowany do aktywnego zawodowego 
funkcjonowania w organizacjach i instytucjach, wykazuje 
zrozumienie możliwości pełnienia różnych ról w organizacjach 
i instytucjach, jest gotów do odpowiedzialnego i etycznego 
pełnienia ról zawodowych oraz do rozwijania dorobku zawodu 
i zasad etyki zawodowej  

P7S_KR  

SP_K05  

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
z zakresu prawa medycznego i bioetyki i odbieranych z tego 
zakresu treści; wykorzystując zdobytą wiedzę antycypuje 
zjawiska społeczne i polityczne, określa kierunki ich rozwoju, 
prawidłowo ustala problemy poznawcze i praktyczne w zakresie 
funkcjonowania organizacji i instytucji oraz rozstrzyga te 
problemy  

P7S_KK  

 

Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 
 


