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Program studiów podyplomowych 

w zakresie prawa medycznego dla prawników 

 
 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa studiów podyplomowych: 
Podyplomowe Studia Prawa Medycznego dla Prawników 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Postgraduate Studies in Medical Law for Lawyers 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem 

kształcenia: 

Prawo 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180 

Łączna liczba punktów ECTS: 60 

Cel studiów podyplomowych: 

(należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe 

– z uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; 

opisać uzyskiwane przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe niezbędne na rynku pracy) 

Prawo medyczne przeżywa na świecie olbrzymi rozwój, staje się 

przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno doktryny, jak i 

praktyki. Poświęcono mu niezliczoną liczbę kongresów, konferencji, 

seminariów i dokumentów międzynarodowych, a także tysiące 

publikacji. Wzrasta również liczba tzw. spraw medycznych przed 

sądami. To świadczy o wadze problemu. Podyplomowe Studia Prawa 

Medycznego dla Prawników mają na celu przekazanie słuchaczom 

kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu szeroko pojętego 

prawa medycznego, zarówno polskiego jak i porównawczego, zwłaszcza 

państw Unii Europejskiej i USA. Studia są skierowane do ściśle 

określonej grupy słuchaczy, często są to prawnicy pracujący w 
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podmiotach leczniczych lub kancelariach, którym wiedza zdobyta na 

zajęciach w ramach studiów podyplomowych posłuży w codziennej 

pracy. 

Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją   

i strategią Wydziału:  

Program studiów podyplomowych wpisuje się w strategię i misję WPiA 

poprzez rozwijanie i upowszechnianie wiedzy prawniczej, w tym 

wypadku wiedzy z zakresu prawa medycznego w środowisku 

prawniczym. Służy realizacji celu kierunkowego drugiego „Strategii 

rozwoju UMK na lata 2011-2020” w obszarze: „Kształcenie” (poprawa 

atrakcyjności studiów; stworzenie warunków do osiągania większego 

stopnia konkurencyjności na rynku pracy). 

Wskazanie, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań 

programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych                 

i wewnętrznych: 

Program konsultowany z pracownikami Uczelni oraz prawnikami 

zajmującymi się prawem medycznym. 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych*  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Wiedza 

EK_W01 Ma aktualną i pogłębioną wiedzę na temat zagadnień prawa medycznego, będących przedmiotem poszczególnych wykładów w 

ramach studiów podyplomowych 

EK_W02 Zna pojęcia i instytucje charakterystyczne dla prawa medycznego 

EK_W03 Zna prawa pacjentów i obowiązki lekarzy oraz konsekwencje ich naruszeń 

EK_W04 Zna podstawowe poglądy oraz teorie funkcjonujące w doktrynie prawa medycznego 

EK_W05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych oraz z zakresu zagadnień będących przedmiotem 

poszczególnych wykładów 

EK_W06 Wie, jak funkcjonują różne systemy opieki zdrowotnej na świecie (w Europie i USA) 
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EK_W07 Ma podstawową wiedzę z zakresu medycyny sądowej 

EK_W08 Zna procedury i przykłady związane z odpowiedzialnością zawodową lekarzy 

Umiejętności 

EK_U01 Wskazuje kluczowe wyroki sądów międzynarodowych i krajowych związane z przedmiotem poszczególnych wykładów 

EK_U02 Porównuje standardy międzynarodowe oraz regulacje krajowe i wyciąga wnioski 

EK_U03 Kwalifikuje przedstawiony stan faktyczny pod odpowiednią normę prawną, a następnie znajduje rozwiązanie danego problemu 

EK_U04 Analizuje orzecznictwo, wyciąga wnioski z takiej analizy odnoszące się do interpretacji norm prawnych 

EK_U05 Analizuje możliwości interpretacyjne tekstu prawnego pod kątem uzasadnienia własnego stanowiska, formułuje swoje 

stanowisko w odniesieniu do zagadnień problematycznych 

EK_U06 Ocenia aktualny stan prawny (np. słuszność, efektywność lub spójność rozwiązań) 

EK_U07 Prezentuje aktualne regulacje prawne dotyczące poszczególnych zagadnień prawa medycznego, będących przedmiotem 

wykładów w ramach studiów podyplomowych 

Kompetencje społeczne 

EK_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 

EK_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy odnoszące się do kwestii prawnomedycznych 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia  

Moduły 

kształcenia 
Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Zakładane efekty kształcenia 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia 

osiąganych  

przez słuchacza 

Moduł 

kształcenia  

- prawniczy 

 

Systemy opieki zdrowotnej w 

Europie 
1 T 

W zakresie wiedzy: 

- ma aktualną i pogłębioną wiedzę na temat 

zagadnień prawa medycznego, będących 

przedmiotem poszczególnych wykładów w 

ramach studiów podyplomowych; 

- zna pojęcia i instytucje charakterystyczne dla 

prawa medycznego; 

 

 

 

- Aktywny udział 

w zajęciach 

 

 

Opieka zdrowotna w USA 1 T 

Ubezpieczenia zdrowotne, prawo 

do leczenia w systemie NFZ i 

odpowiedzialność NFZ 

2 T 

Prawo do leczenia w prawie Unii 1 T 
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Europejskiej - zna prawa pacjentów i obowiązki lekarzy oraz 

konsekwencje ich naruszeń; 

- zna podstawowe poglądy oraz teorie 

funkcjonujące w doktrynie prawa medycznego; 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu 

ubezpieczeń zdrowotnych oraz z zakresu 

zagadnień będących przedmiotem poszczególnych 

wykładów; 

- wie, jak funkcjonują różne systemy opieki 

zdrowotnej na świecie (w Europie i USA); 

- ma podstawową wiedzę z zakresu medycyny 

sądowej – odnośnie do roli i zadań medycyny 

sądowej jako dziedziny pomostowej ze 

szczególnym uwzględnieniem specyfiki tej 

specjalizacji tj.: odmienności postępowania 

lekarskiego pomiędzy opiniowaniem dla potrzeb 

wymiaru sprawiedliwości a podejmowaniem 

działań leczniczych, różnic w warsztacie pracy 

medyka sądowego i lekarzy innych specjalności 

oraz odnośnie do zasad postępowania w miejscu 

znalezienia zwłok, zasad zabezpieczania 

dowodów, zasad przeprowadzenia oględzin osób 

pokrzywdzonych i poszkodowanych, w tym 

oględziny ofiar gwałtów, a także zasad 

zabezpieczania materiałów biologicznych (krwi, 

śliny, moczu itd.); 

- zna procedury i przykłady związane z 

odpowiedzialnością zawodową lekarzy. 

 

 

W zakresie umiejętności: 

- wskazuje kluczowe wyroki sądów 

 

- Praca, będąca 

komentarzem 

(glosą) do 

wybranego 

orzeczenia lub 

artykułem na 

wybrany temat z 

zakresu prawa 

medycznego  

Obowiązki lekarzy i prawa 

pacjenta 
2 T 

Ochrona zdrowia i życia w 

orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka 

2 T 

Odpowiedzialność karna lekarza 2 T 

Przestępcze czynności lekarskie 2 T 

Medycyna sądowa (analiza 

przypadków) 
2 T 

Oględziny i badania dokumentów 2 T 

Biegli i ich opinie 1 T 

Podstawy odpowiedzialności 

cywilnej zakładu leczniczego, 

lekarzy i personelu medycznego, 

ubezpieczeniowe i gwarancyjne 

systemy odpowiedzialności przy 

leczeniu 

4 T 

Pozasądowy, ubezpieczeniowy 

system odszkodowawczy za 

szkody wyrządzone w szpitalach 

1 T 

Zgoda na zabieg medyczny, 

zabiegi bez zgody, przymus 

leczenia 

4 T 

Wina lekarza, personelu 

medycznego i zakładu, błąd sztuki 

lekarskiej 

2 T 

Szkoda, odszkodowanie, 

zadośćuczynienie, przyczynienie 

się poszkodowanego, 

przedawnienie 

4 T 

Związek przyczynowy 2 T 
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Ciężar dowodu 1 T międzynarodowych i krajowych związane z 

przedmiotem poszczególnych wykładów; 

- porównuje standardy międzynarodowe oraz 

regulacje krajowe i wyciąga wnioski; 

- kwalifikuje przedstawiony stan faktyczny pod 

odpowiednią normę prawną, a następnie znajduje 

rozwiązanie danego problemu; 

- analizuje orzecznictwo, wyciąga wnioski z takiej 

analizy odnoszące się do interpretacji norm 

prawnych; 

- analizuje możliwości interpretacyjne tekstu 

prawnego pod kątem uzasadnienia własnego 

stanowiska, formułuje swoje stanowisko w 

odniesieniu do zagadnień problematycznych; 

- ocenia aktualny stan prawny (np. słuszność, 

efektywność lub spójność rozwiązań); 

- prezentuje aktualne unormowania, stanowiska 

doktryny oraz judykatury dotyczące 

poszczególnych zagadnień prawa medycznego, 

będących przedmiotem wykładów w ramach 

studiów podyplomowych, np. określa przesłanki 

zgody poinformowanej, wskazuje skutki prawne 

działania lekarza bez zgody pacjenta, przedstawia 

zagadnienia zgody pacjenta w przypadkach 

szczególnych (leczenia psychiatrycznego, 

chirurgii plastycznej, prokreacji medycznie 

wspomaganej, przerwania ciąży, zmiany płci, 

przeszczepach i pobieraniu krwi od dawcy) etc. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności; 

Prokreacja medycznie 

wspomagana (sztuczne 

zapłodnienie, zapłodnienie in 

vitro, zastępcze macierzyństwo) 

3 T 

Przerwanie ciąży, roszczenia 

nasciturusa, roszczenia (wrongful 

conception, wrongful brith, 

wrongful life) 

3 T 

Działanie lekarza w stanach 

terminalnych, eutanazja 
1 T 

Transplantacja organów, tkanek i 

narządów 
1 T 

Eksperymenty medyczne 1 T 

Testy genetyczne a ochrona płodu 

ludzkiego 
1 T 

Ubezpieczenia OC lekarzy i 

zakładów leczniczych 
2 T 

Odpowiedzialność zawodowa 

lekarzy 
2 T 

Zabiegi sterylizacji 1 T 

Przymus interwencji medycznych 

na kobiecie ciężarnej w interesie 

dziecka 

1 T 

Podstawy prawa 

farmaceutycznego 
2 T 

Seminarium 

6 T 
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- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy 

odnoszące się do kwestii prawnomedycznych. 

 

 

 

Program studiów obowiązuje od  semestru I roku akademickiego 2012/2013. 

   

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji  w dniu 13 listopada 2012 r. 

  

  

 

……………………………………………….  
                      (podpis Dziekana) 

 

 

 
* 

Objaśnienia oznaczeń:  

EK - efekty kształcenia  

W – kategoria wiedzy  

U – kategoria umiejętności  

K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03, etc. – numer efektu kształcenia 

 
** 

W przypadku, gdy studia podyplomowe realizowane są wspólnie przez kilka wydziałów, program studiów musi być podpisany przez dziekanów wszystkich 

współpracujących wydziałów i wskazywać daty posiedzeń poszczególnych rad wydziałów. 


