
Wrocław, dnia: 15 grudnia 2021 r.

Sobota: zajęcia stacjonarne, sala 2.03 D

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 

wykład 2

Polskie prawo medyczne na tle regulacji

międzynarodowych i europejskich – stan de lege

lata i postulaty de lege ferenda dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr

10:45 – 12:15 
wykład 2

(Etyczne aspekty transplantacji) dr hab. nauk filozoficznych Jarosław Barański UM we Wrocławiu 

12:30 – 14:00 
wykład 2

(Etyczne aspekty eksperymentów medycznych i 

badań klinicznych) dr hab. nauk filozoficznych Jarosław Barański UM we Wrocławiu 

14:30 – 16:00 

wykład 2

(Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji

medycznej. Ochrona i administrowanie danymi

medycznymi) mec. Ewelina Czepil - radca prawny 

16:15 – 17:45 

wykład 2

(Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji

medycznej. Ochrona i administrowanie danymi

medycznymi) mec. Ewelina Czepil - radca prawny 

Niedziela: zajęcia stacjonarne, sala 2.03 D

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 
wykład 2 (Odpowiedzialność pracownicza) 

mec. Ewelina Czepil - radca prawny 

10:45 – 12:15 
warsztaty 2

Podstawy pierwszej pomocy medycznej dr Sebastian Baszak 

12:30 – 14:00 
warsztaty 2

Podstawy pierwszej pomocy medycznej dr Sebastian Baszak 

14:30 – 16:00 
warsztaty 2

Podstawy pierwszej pomocy medycznej dr Sebastian Baszak 

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 

wykład 2
Prowadzenie i  udostępnianie dokumentacji 

medycznej. Ochrona i administrowanie danymi 

medycznymi dr nauk medycznych Robert Susło UM we Wrocławiu 

10:45 – 12:15 

wykład 2
Prowadzenie i  udostępnianie dokumentacji 

medycznej. Ochrona i administrowanie danymi 

medycznymi dr nauk medycznych Robert Susło UM we Wrocławiu 

12:30 – 14:00 
warsztaty 2

Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i 

innymi przedstawicielami zawodów medycznych dr nauk psychologicznych Agnieszka Olchowska – Kotala 

14:30 – 16:00 
warsztaty 2

Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i 

innymi przedstawicielami zawodów medycznych dr nauk psychologicznych Agnieszka Olchowska – Kotala 

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 
warsztaty 2

Praktyczne aspekty sporów między pacjentem a 

podmiotem leczniczym doradca prawny Katarzyna Lignar Ośrodek Medyczny Creator 

10:45 – 12:15 
warsztaty 2

Praktyczne aspekty sporów między pacjentem a 

podmiotem leczniczym doradca prawny Katarzyna Lignar Ośrodek Medyczny Creator 

12:30 – 14:00 
wykład 2

(Medyczno-prawne i organizacyjne uwarunkowania

transplantacji) prof. dr hab. nauk medycznych Dariusz Patrzałek UM

14:30 – 16:00 
warsztaty 2

(Medyczno-prawne i organizacyjne uwarunkowania

transplantacji) prof. dr hab. nauk medycznych Dariusz Patrzałek UM

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 

wykład 2
(Problematyka eksperymentów medycznych i badań 

klinicznych z perspektywy Komisji Bioetycznej) 
dr hab. Agata Wnukiewicz - Kozłowska UWr

10:45 – 12:15 

warsztaty 2
(Problematyka eksperymentów medycznych i badań 

klinicznych z perspektywy Komisji Bioetycznej) 
dr hab. Agata Wnukiewicz - Kozłowska UWr

12:30 – 14:45 
wykład 3 (Aspekty transplantacji) 

prof. dr hab. nauk prawnych Joanna Haberko 

15:15 – 16:45 
warsztaty 2 Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i 

innymi przedstawicielami zawodów medycznych dr nauk psychologicznych Agnieszka Olchowska – Kotala 

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 11:15 
wykład 3

(Prawne aspekty eksperymentów medycznych i

badań klinicznych) prof. dr hab. nauk prawnych Joanna Haberko 

11:30 – 13:00 
warsztaty 2 (Praktyczne aspekty pracy Komisji Bioetycznej)

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr

13:15 – 14:45 
wykład 2

(Etyczne aspekty praw reprodukcyjnych i inżynierii

genetycznej) dr hab. nauk filozoficznych Jarosław Barański UM we Wrocławiu 

15:15 – 16:45 wykład 2 (Etyczne aspekty zmiany płci) dr hab. nauk filozoficznych Jarosław Barański UM we Wrocławiu 

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 
wykład 2

(Medyczne aspekty diagnostyki genetycznej i badań

prenatalnych) dr nauk medycznych Agnieszka Stembalska 

10:45 – 12:15 
warsztaty 2

(Medyczne aspekty diagnostyki genetycznej i badań

prenatalnych) dr nauk medycznych Agnieszka Stembalska 

12:30 – 14:00

wykład 2 (Medyczno - prawne aspekty związane z eutanazją, 

stanami terminalnymi  i opieką paliatywną) dr nauk medycznych Małgorzata Niemiec 

20.11.2021

21.11.2021

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

04.12.2021

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

06.11.2021

07.11.2021

24.10.2021

Harmonogram zajęć

Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki

Rok akademicki 2020/2021 - 2021/2022, semestr II 

23.10.2021

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



14:30 – 16:00

warsztaty 2
(Medyczno - prawne aspekty związane z eutanazją, 

stanami terminalnymi  i opieką paliatywną) dr nauk medycznych Małgorzata Niemiec 

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 

wykład 2

(Etyczne aspekty eutanazji, wspomaganego

samobójstwa, stanów terminalnych i opieki

paliatywnej) dr hab. nauk filozoficznych Jarosław Barański 

10:45 – 12:15 

wykład 2

(Rozstrzyganie sporów przed sądami

powszechnymi, działalność Wojewódzkiej Komisji

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) mec. dr Andrzej Malicki 

12:30 – 14:00

wykład 2

(Rozstrzyganie sporów przed sądami

powszechnymi, działalność Wojewódzkiej Komisji

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) mec. dr Andrzej Malicki 

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 
wykład 2 (Medyczne aspekty zmiany płci)

doktor Gizela Jagielska UM 

10:45 – 12:15 

warsztaty 2

(Rozstrzyganie sporów przed sądami

powszechnymi, działalność Wojewódzkiej Komisji

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)
mec. dr Andrzej Malicki 

12:30 – 14:00 

warsztaty 2

(Rozstrzyganie sporów przed sądami

powszechnymi, działalność Wojewódzkiej Komisji

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) mec. dr Andrzej Malicki 

14:30 – 16:00 
warsztaty 2

Decyzje sądów w procesach medycznych w

systemie common law mec, Agata Dmoch-Rybak, solicitor

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 
wykład 2

Postępowanie przymusowe w medycynie – 

przesłanki, warunki, konsekwencje dr nauk medycznych Monika Kantorska – Janiec 

10:45 – 12:15 
wykład 2 Odmowa leczenia

dr nauk medycznych Monika Kantorska – Janiec 

12:30 – 14:00 
wykład 2 Sytuacje nadzwyczajne (emergentne) w medycynie

dr nauk medycznych Kinga Niewińska 

14:30 – 16:00 
wykład 2 Sytuacje nadzwyczajne (emergentne) w medycynie

dr nauk medycznych Kinga Niewińska 

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 
wykład 2

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

działalności medycznej mec. Kamila Cał – Całko, radca prawny 

10:45 – 12:15 
warsztaty 2

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

działalności medycznej mec. Kamila Cał – Całko, radca prawny 

12:30 – 14:00 wykład 2 (Prawne aspekty zmiany płci) dr hab. nauk prawnych Agata Wnukiewicz – Kozłowska UWr 

14:30 – 16:00 
wykład 2

(Prawne aspekty praw reprodukcyjnych i inżynierii 

genetycznej) dr hab. nauk prawnych Agata Wnukiewicz – Kozłowska UWr 

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 wykład 2 Procesy medyczne – perspektywa sędziego dr Beata Burian, sędzia SO we Wrocławiu

10:45 – 12:15 wykład 2 Procesy medyczne – perspektywa sędziego dr Beata Burian, sędzia SO we Wrocławiu

12:30 – 14:00 
wykład 2

(Prawne aspekty związane z eutanazją, stanami 

terminalnymi  i opieką paliatywną dr hab. nauk prawnych Agata Wnukiewicz - Kozłowska UWr 

14:30 – 16:45 
wykład 3

Wykład na życzenie - Prawne aspekty chirurgii 

plastycznej i medycyny estetycznej dr hab. Rafał Kubiak prof. UŁ 

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 10:30 

warsztaty 2

(Rozstrzyganie sporów przed sądami 

powszechnymi, działalność Wojewódzkiej Komisji 

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) mec. dr Andrzej Malicki 

10:45 – 12:15 

warsztaty 2

(Rozstrzyganie sporów przed sądami 

powszechnymi, działalność Wojewódzkiej Komisji 

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) mec. dr Andrzej Malicki 

12:30 – 14:00 

EGZAMIN

(Rozstrzyganie sporów przed sądami 

powszechnymi, działalność Wojewódzkiej Komisji 

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) mec. dr Andrzej Malicki 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

18.12.2021

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

19.12.2021

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

05.12.2021

08.01.2022

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

09.01.2022

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

22.01.2022

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 


