Wrocław, dnia 22 kwietnia 2021 r.
Harmonogram zajęć
Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki
rok akademicki 2020/2021- 2021/2022, sem. I
zajęcia prowadzone zdalnie poprzez MS Teams
Sobota: 20.03.2021r.
09:00 – 09:30 (0,5h) Rozpoczęcie zajęć (kwestie organizacyjne, przywitanie przez
kierownika)
09:30 – 11:00 (2h) - Pojęcie, zakres i charakterystyka prawa medycznego / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
11:15 – 12:45 (2h) - Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
13:15 – 14:45 (2h) - Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
15:00 – 17:15 (3h) - Medyczne i prawne aspekty wspomaganej prokreacji / wykład
(prof. dr hab. Joanna Haberko)
Niedziela: 21.03.202 r.
09:00 – 10:30 (2h) - Prawo a etyka w medycynie / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
10:45 – 12:15 (2h) - Prawo a etyka w medycynie / warsztat
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
12:30 – 14:00 (2h) - Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej / wykład
(dr Katarzyna Połtyn-Zaradna)
14:30 – 16:45 (3h) - Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej / wykład
(dr Katarzyna Połtyn-Zaradna)
Sobota: 10.04.2021r.
10:30 – 12:45 (3h) - Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / wykład (dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
13:15 – 14:45 (2h) - Prawne aspekty telemedycyny / wykład (dr Katarzyna Zoń)
15:15 – 16:45 (2h) - Formy prowadzenia działalności leczniczej /wykład
(dr Ewa Wójtowicz)
17:00 – 19:15 (3h) - Formy prowadzenia działalności leczniczej /wykład
(dr Ewa Wójtowicz)
Niedziela: 11.04 2021r.
09:00 – 10:30 (2h) - Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / warsztat
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
10:45 – 12:15 (2h) - Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / warsztat
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
12:30 – 14:00 (2h) - Prawa i obowiązki farmaceuty / warsztat (dr Artur Owczarek)
14:30 – 16:00 (2h) - Relacja między lekarzem a pielęgniarką / wykład
(dr Aleksandra Pytel)

Sobota: 24.04.2021r.:
09:00 – 10:30 (2h) - Odpowiedzialność cywilna lekarza i innych przedstawicieli zawodów
medycznych / wykład (prof. dr hab. Joanna Haberko)
10:45 – 12:15 (2h) - Odpowiedzialność cywilna lekarza i innych przedstawicieli zawodów
medycznych / wykład (prof. dr hab. Joanna Haberko)
12:30 – 14:45 (3h) - Prawne aspekty zakażeń szpitalnych / wykład (dr Urszula Drozdowska)
15:15 – 16:45 (2h) - Praktyczne aspekty pracy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej / wykład
(mgr Ewa Bielońska)
Niedziela 25.04.2021r.:
09:00 – 10:30 (2h) - Odpowiedzialność cywilna lekarza i innych przedstawicieli zawodów
medycznych / warsztat (prof. dr hab. Joanna Haberko)
10:45 – 12:15 (2h) - Odpowiedzialność cywilna lekarza i innych przedstawicieli zawodów
medycznych / warsztat (prof. dr hab. Joanna Haberko)
12:30 – 14:00 (2h) - Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
14:30 – 16:00 (2h) - Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
16:15 – 17:45 (2h) - Bioetyka w wielkich religiach świata / wykład
(prof. dr hab. Mirosław Sadowski)
Sobota 08.05.2021:
09:00 – 10:30 (2h) - Starotestamentowy zakaz spożywania krwi i jego interpretacja w świetle
aktualnej doktryny Kościoła Katolickiego / wykład
(ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak)
10:45 - 12:15 (2h) - Lekarz jako biegły sądowy / wykład
(dr Jakub Trnka)
12:30 – 14:00 (2h) - Lekarz jako biegły sądowy / warsztaty
(dr Jakub Trnka)
14:30 – 16:00 (2h) - Posługa duchowa wobec chorych – aspekty prawnokanoniczne,
duszpasterskie i ekumeniczne / wykład (ks. dr Jacek Froniewski)
Niedziela 09.05.2021:
09:00 – 10:30 (2h) - Bioetyka w wielkich religiach świata / wykład
(prof. dr hab. Mirosław Sadowski)
10:45 – 12:15 (2h) Bioetyka w wielkich religiach świata / wykład
(prof. dr hab. Mirosław Sadowski)
12:30 – 14:00 (2h) - Odpowiedzialność karna lekarza i innych przedstawicieli zawodów
medycznych / wykład (mec. dr Andrzej Malicki)
14:30 – 16:00 (2h) Odpowiedzialność karna lekarza i innych przedstawicieli zawodów
medycznych / warsztaty (mec. dr Andrzej Malicki)
Sobota 29.05.2021r.:
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- Odpowiedzialność zawodowa lekarza / wykład (dr Jakub Trnka)
- Odpowiedzialność zawodowa lekarza / wykład (dr Jakub Trnka
- Odpowiedzialność zawodowa lekarza / warsztaty (dr Jakub Trnka)
– Lekarz jako biegły sądowy/warsztat (dr Jakub Trnka)

Niedziela 30.05.2021 r.
09:00 – 10:30 (2h) - Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych / wykład
(dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ)
10:45 – 12:15 (2h) - Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych / wykład
(dr hab. Rafał Kubiak)
12:30 – 14:00 (2h) – Prawa i obowiązki lekarza. Relacja między lekarzem i fizjoterapeutą /wykład
(mgr Agnieszka Stasiak-Lis)
14:30 – 16:00 (2h) – Prawa i obowiązki lekarza. Praktyczne aspekty zgody na leczenie / warsztaty
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
Sobota 12.06.2021r.:
09:00 - 10:30 (2h) - Ochrona praw pacjenta / wykład (dr Urszula Drozdowska)
10:45 – 12:15 (2h) - Ochrona praw pacjenta / warsztaty (dr Urszula Drozdowska)
12:30 – 14:00 (2h) - Praktyka sądów lekarskich na przykładzie Okręgowego Sądu Lekarskiego
DIL / wykład (mgr Aleksandra Stebel)
14: 30 – 16:00 (2h) - Praktyka sądów lekarskich na przykładzie Okręgowego Sądu Lekarskiego
DIL / warsztaty (mgr Aleksandra Stebel)
16:15 – 17:00 (45 min.) - Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów
medycznych – kompleksowa charakterystyka / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
Niedziela 13.06.2021r.:
09:00 – 10:30 (2h) - Odpowiedzialność karna pracowników medycznych / wykład
(dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ)
10:45 – 12:15 (2h) - Odpowiedzialność karna za przestępstwa okołomedyczne / wykład
(dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ.)
12:30 - 13:15 (45 min.) - Karnoprawna ochrona pracowników medycznych / wykład
(dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ.)
13:45 – 15:15 (2h) - Prawa i obowiązki pacjenta - kompleksowa charakterystyka / wykład
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
15:30 – 17:00 (2h) - Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / warsztaty
(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

W semestrze I obowiązują następujące egzaminy:
1. 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)
(dr hab. Agata Wnukiewicz – Kozłowska)
2. Prawa i obowiązki pacjenta (prawo do informacji, zgoda, prawo do poszanowania godności,
prawo do intymności, tajemnica lekarska) (dr hab. Agata Wnukiewicz – Kozłowska)
Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenia.
W celu zaliczenia semestru I należy otrzymać pozytywną ocenę z egzaminów oraz zaliczenie z
pozostałych przedmiotów, które zostaną przez wykładowców uzupełnione w systemie USOSweb.
Słuchacz ma obowiązek weryfikacji ocen/zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do
wykładowcy bądź kierownika studiów.

