
Wrocław, dnia: 11 marca 2022

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 - 10:30 Warsztat 2
(Prawne aspekty eksperymentow medycznych i badań 

klinicznych)
dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

10:45 - 12:15 Wykład 2 (Etyczne aspekty transplantacji) prof. dr hab. Jarosław Barański

12:30 - 14:00 Wykład 2
(Etyczne aspekty eksperymentów medycznych i 

badań klinicznych)
prof. dr hab. Jarosław Barański

14:30 - 16:00 Wykład 2
(Etyczne dylematy praw reprodukcyjnych i inżynierii 

genetycznej)
prof.dr hab.Jarosław Barański

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 - 10:30 Wykład 2 (Aspekty prawne transplantacji) prof. dr hab. Joanna Haberko

10:45 - 12:15 Wykład 2
(Prawne aspekty eksperymentów medycznych i badań 

klinicznych)
prof. dr hab. Joanna Haberko

12:30 - 14:00 Wykład 2
(Medyczne aspekty diagnostyki genetycznej i badań 

prenatalnych)
dr Agnieszka Stembalska

14:30 - 16:00 warsztat 2
(Medyczne aspekty diagnostyki genetycznej i badań 

prenatalnych)
dr Agnieszka Stembalska

13.03.2022

Harmonogram zajęć

Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki

Rok akademicki 2021/2022, semestr II

12.03.2022

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

Zajęcia prowadzone zdalnie poprzez aplikację MS TEAMS.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 - 10:30 Wykład 2 (Etyczne aspekty zmiany płci) prof.dr hab. Jarosław Barański

10:45 - 12:15 Wykład 2
(Etyczne aspkety związane z eutanazją, stanami 

terminalnymi i opieka paliatywną)
prof.dr hab. Jarosław Barański

12:30 - 14:00 Wykład 2
(Medyczno - prawne aspekty związane z eutanazją, 

stanami terminalnymi i opieka paliatywną)
dr Małgorzata Niemiec

14:30 - 16:00 warsztat 2
(Medyczno - prawne aspekty związane z eutanazją, 

stanami terminalnymi i opieka paliatywną)
dr Małgorzata Niemiec

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 - 10:30 Wykład 2 (Medyczne apskety zmiany płci) dr Gizela Jagielska

10:45 - 12:15 Wykład 2

(Rozstrzyganie sporów przed sadami powszechnymi, 

działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o 

Zdarzeniach Medycznych)

mec. dr Andrzej Malicki

12:30 - 14:00 Wykład 2

(Rozstrzyganie sporów przed sadami powszechnymi, 

działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o 

Zdarzeniach Medycznych)

mec. dr Andrzej Malicki

15:15 - 16:45 Wykład 2
Praktyczne aspekty pracy Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr Ewa Bielońska

26.03.2022

27.03.2022

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



Daty następnych zjazdów: 09-10.04.2022; 23-24.04.2022 (stacjonarnie);07-

08.05.2022; 21.05.2022, egzamin mec dr A. Malickiego 04.06.2022


