SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2022
(skrajne daty)
1.1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

Nazwa przedmiotu/ modułu

Podstawy prawa medycznego, cywilnego i prawa pracy

Kod przedmiotu/ modułu*
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Medyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Poziom kształcenia

Jednolite studia magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Niestacjonarne

Rok i semestr studiów

I rok, 1 semestr

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot kształcenia treści podstawowych

Koordynator

Anna Wójtowicz-Dawid

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prowadzących

Anna Wójtowicz-Dawid - wykład

* - zgodnie z ustaleniami na wydziale

1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.

Ćw.

Konw.

Lab.

Sem.

ZP

Prakt.

GN

Liczba pkt ECTS

15

-

-

-

-

-

-

35

2

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia

w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez
oceny)

2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu funkcjonowania państwa i prawa, systemu opieki
zdrowotnej, zawodów medycznych i ochrony praw pacjenta

3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1.

Cele przedmiotu/modułu

C1

Zdobycie wiedzy z zakresu prawa medycznego, cywilnego i prawa pracy. Znajomość obowiązków
prawnych pracodawcy oraz pracownika.

C2

Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania prawa pracy na tle międzynarodowym.
Zdobycie wiedzy i umiejętności odpowiedzialności prawnej w zakresie wykonywania zawodu
fizjoterapeuty.
Zdobycie umiejętności analizowania piśmiennictwa naukowego w dziedzinie prawa medycznego,
cywilnego i prawa pracy.

C3
C4

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
EK ( efekt
kształcenia)

EK_01

EK_02
3.3

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
(modułu)

Wykazuje znajomość i rozumie zasady prawa na rynku usług
zdrowotnych, przedsiębiorczych i prawa pracy w Polsce i
innych państwach.
Wyciąga wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K_W09

K_U25

TREŚCI PROGRAMOWE

A. Problematyka wykładu
B.
Treści merytoryczne
Przedstawienie charakterystyki przedmiotu i realizowanych zagadnień oraz formy zaliczenia przedmiotu.
Przedstawienie wymaganego piśmiennictwa. Aksjologia prawa medycznego. Analiza piśmiennictwa
i aktów prawnych.
Zasady prawne w pracy fizjoterapeuty. Obowiązki i prawa fizjoterapeuty. Analiza piśmiennictwa i aktów
prawnych.
Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów biorących udział w stosunkach leczniczych. Analiza
piśmiennictwa i aktów prawnych.
Podstawy odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej fizjoterapeuty. Sposób i zasady postępowania
karnego, cywilnego i zawodowego wobec fizjoterapeutów. Analiza przypadków postępowania karnego.
Kazuistyka błędów medycznych w poszczególnych dziedzinach medycyny. Sposób składania zeznań,
wyjaśnień, pism procesowych, dokumentacja medyczna i jej wpływ na bieg sprawy.
Współczesne tendencje i kierunki rozwoju prawa medycznego. Analiza piśmiennictwa.
Prawo cywilne: wprowadzenie do prawa, źródła prawa, przedmiot regulacji prawa, charakterystyka
podmiotów prawa w aspekcie fizjoterapii. Analiza piśmiennictwa i aktów prawnych
Elementy prawa pracy i cywilnego: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.
Stosowanie prawa cywilnego w czasie i przestrzeni.
Osoby fizyczne. Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej..

Prawo pracy: wprowadzenie do prawa, źródła prawa, przedmiot regulacji prawa, charakterystyka podmiotów
prawa w aspekcie fizjoterapii. Analiza piśmiennictwa i aktów prawnych
Regulacje międzynarodowe: międzynarodowe prawo pracy, europejskie prawo pracy. Analiza piśmiennictwa
i aktów prawnych
Obowiązki pracownika. Odpowiedzialność w razie niewykonania obowiązków pracownika: materialna,
odszkodowawcza, wykroczeniowa.
Obowiązki pracodawcy i skutki prawne ich niewykonania.
Zaliczenie końcowe.
3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład: wykład multimedialny (informacyjny oraz problemowy), dyskusja.
4

METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_01,
EK_02

Metody oceny efektów kształcenia
(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Praca zaliczeniowa na temat zadany przez prowadzącego
z wnikliwą analizą najnowszych doniesień naukowych i
aktów prawnych.

Forma zajęć
dydaktycznych (w,
ćw,…)
W.
W

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Wykład:
Ocena wiedzy (EK_01):
Zaliczenie w formie pisemnej – pytania testowe uprawniające studenta do zaliczenia wykładu.
Zakres ocen testu zaliczeniowego:
5.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100%
4.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 85%-92%
4.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84%
3.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76%
3.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68%
2.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60%
Ocena umiejętności (EK_02):
Warunkiem zaliczenia efektu kształcenia jest przygotowanie bazy artykułów na zlecony temat.
ZAL – student wyszukał i wydrukował z bazy minimum 3 artykuły na zlecony temat przez prowadzącego
oraz zna ich treść
NZAL - student nie przygotował/ lub przygotował mniej niż 3 artykułów na zlecony temat przez
prowadzącego lub nie zna treści artykułów

Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać
wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny

za każdy z ustanowionych efektów kształcenia.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia
arytmetyczna z ocen cząstkowych.

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach
oraz punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy studenta

Godziny zajęć wg planu z nauczycielem

15

Przygotowanie do zajęć

35

Udział w konsultacjach

2

Czas na napisanie konspektu

-

Przygotowanie do egzaminu

-

Udział w egzaminie

-

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN

52

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

2

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Wymiar godzinowy
Zasady i formy odbywania praktyk

-

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
1. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Beck Warszawa 1999
2. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu,
Warszawa 2013, wyd. LexisNexis.
3. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2003, Wyd.
LexisNexis.
4. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.
5. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I, Warszawa 2013, wyd. C. H. Beck.
Literatura uzupełniająca:
1. Zimna T., Zawieranie umów o świadczenie usług zdrowotnych, Warszawa, 2007
2. J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyd. LexisNexis 2012

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

