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Tabela zgodności efektów kształcenia dla Studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego 

 

 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
*  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Kod składnika opisu 

poziomu ogólnej 

charakterystyki  drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji
**

 

wiedza 

EK_W01 Ma aktualną i pogłębioną wiedzę na temat zagadnień prawa medycznego, medycyny sądowej i 

odpowiedzialności lekarza. 

P7S_WG 

EK_W02 Zna pojęcia i instytucje charakterystyczne dla prawa medycznego. P7S_WK 

EK_W03 Zna prawa pacjentów i obowiązki lekarzy oraz konsekwencje ich naruszeń. P7S_WK 

EK_W04 Zna podstawowe poglądy oraz teorie funkcjonujące w doktrynie prawa medycznego. P7S_WK 

EK_W05 Wie, jak funkcjonują różne systemy opieki zdrowotnej na świecie (w Europie i USA). P7S_WK 

umiejętności 

EK_U01 Kwalifikuje przedstawiony stan faktyczny pod odpowiednią normę prawną, a następnie znajduje 

rozwiązanie danego problemu. 

P7S_UO 

EK_U02 Analizuje orzecznictwo, wyciąga wnioski z takiej analizy odnoszące się do interpretacji norm prawnych. P7S_UW 

EK_U03 Analizuje możliwości interpretacyjne tekstu prawnego pod kątem uzasadnienia własnego stanowiska. P7S_UK 
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EK_U04 Ocenia aktualny stan prawny, porównuje standardy międzynarodowe oraz regulacje krajowe i wyciąga 

wnioski.  

P7S_UU 

kompetencje społeczne 

EK_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. P7S_KK 

EK_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy odnoszące się do kwestii prawnomedycznych. P7S_KO 

EK_K03 Prawidłowo interpretuje zasady etyki zawodowej w zakresie prawa medycznego. P7S_KR 

 

Imiona, nazwiska oraz podpisy osób, które opracowały efekty kształcenia (minimum 3 osoby): 

 

1. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK………………………………………………………… 

 

2. Dr hab. Henryk Nowicki………………………………………………………………..………………... 

 

3. Dr Wojciech Matuszewski……………………………………………………………..…………………. 

4. Mgr Krzysztof Kucharski……………………………………………………………..…………………. 

5. Mgr Katarzyna Kiljan……………………………………………………………..……………………… 

 

 

 

 
 


