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I. Ogólna charakterystyka studiów 

Studia zapewniają zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych  w zakresie prawa 

ochrony zdrowia (prawa medycznego). Uczestnicy zdobędą elementarną wiedzę z zakresu 

podstaw prawa i dziedzin, które są niezbędne do odpowiedniego zrozumienia, interpretacji i 

przede wszystkim zastosowania przepisów prawa związanych z ochroną zdrowia, ponadto w 

szczególności wiedzę dotyczącą: przepisów zaliczanych do dziedziny prawa medycznego - 

źródeł tego prawa oraz ich treści (w tym prawa farmaceutycznego i przepisów związanych z 

ochroną zdrowia psychicznego człowieka), organizacji systemu ochrony zdrowia z Polsce i 

Unii Europejskiej oraz obowiązków polskich władz publicznych związanych z ochroną 

zdrowia, zasad wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności zawodowej osób 

wykonujących zawody medyczne, praw i obowiązków pacjentów, lekarzy oraz innych osób, 

które takie zawody wykonują, etyki zawodowej w zawodach medycznych, zasad prowadzenia 

i udostępniania dokumentacji medycznej, tajemnicy w zawodach medycznych, prawnych 

aspektów promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, najważniejszych kontraktów (umów) 

zawieranych w sferze ochrony zdrowia, a także wybranych aspektów bioetyki (eksperymenty 

medyczne, prawne warunki przerywania ciąży itp.), co pozwoli im m.in. uzyskać umiejętność 

organizowania działalności medycznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo tak 

pacjentów, jak i personelu medycznego. 

 

II. Cel studiów podyplomowych  

Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa ochrony zdrowia 

i skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowanych tą 

tematyką, w szczególności dla ekonomistów, prawników, lekarzy, menedżerów służby zdrowia                

i osób związanych z szeroko rozumianym systemem zdrowia. 

Studia obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych (30 ECTS), prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tryb- online) w formie wykładów. 

Ukończenie studiów jest warunkowane zdaniem pisemnego egzaminu końcowego, który przyjmie 

postać testu jednokrotnego wyboru. Egzamin będzie sprawdzianem posiadanej przez zdającego 

wiedzy z zakresu prawa w ochronie zdrowia.  

 

III. Adresaci studiów podyplomowych  

Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, 

zainteresowani tematyką zagadnień prawnych w obszarze ochronie zdrowia ludzkiego, w 

szczególności: specjaliści zdrowia publicznego, lekarze, pielęgniarki, dietetycy, menedżerowie oraz 

osoby zarządzające placówkami medycznymi. 
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IV. Zasady rekrutacji 

 Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie w terminie przez 

kandydata kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu 

ukończenia studiów wyższych.  

V. Efekty Uczenia się  

Podstawę prawną do opracowania efektów uczenia się na studiach podyplomowych Prawo w 

ochronie zdrowia stanowią: 

 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, z późniejszymi 

zmianami, 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. 2020 r. 

poz. 226). 

 

VI. Efekty uczenia się  

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Medycznych i Technicznych 

Kierunek studiów: pielęgniarstwo 

Poziom kształcenia: studia podyplomowe 

Nazwa studiów podyplomowych: Prawo w ochronie zdrowia 

Dziedzina nauki: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne i nauki o zdrowiu  

Forma studiów: studia online (platforma MS Teams, Moodle) 

 

Symbol Efekt uczenia się dla kierunku studiów 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK  

WIEDZA 

KW01 

Ma aktualną i pogłębioną wiedzę na temat zagadnień prawa ochrony 

zdrowia, etyki zawodowej oraz odpowiedzialności osób 

wykonujących zawody medyczne. 

P6S_WK 

KW02 
Zna pojęcia i instytucje charakterystyczne dla prawa ochrony 

zdrowia (prawa medycznego). 
P6S_WK 

KW03 

Zna prawa oraz obowiązki pacjenta i osób wykonujących zawody 

medyczne oraz konsekwencje naruszenia przepisów, w których je 

określono. 

P6S_WK 
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KW04 
Wie, jak funkcjonują systemy opieki zdrowotnej w Polsce i w ramach 

Unii Europejskiej. 
P6S_WK 

KW05 

Wie, jakie kontrakty (umowy) zawierane są w ramach polskiego 

systemu ochrony zdrowia i jakie zawierają one treści (jakie są ich 

elementy). 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

KU01 

Potrafi wskazać naruszenie praw pacjenta oraz przysługujące 

pacjentowi środki prawne (ochronne i restytucyjne) - odpowiednie do 

rodzaju tego naruszenia. 

P6S_UW 

KU02 

Potrafi wskazać sposób naruszenia obowiązków przez osobę 

wykonującą zawód medyczny oraz określić konsekwencje prawne 

tego naruszenia. 

P6S_UW 

KU03 
Analizuje orzecznictwo, wyciąga wnioski z takiej analizy odnoszące 

się do interpretacji norm prawnych. 
P6S_UW 

KU04 
Ocenia aktualny stan prawny, porównuje standardy międzynarodowe 

oraz regulacje krajowe i wyciąga wnioski. 
P6S_UW 

KU05 
Potrafi przeprowadzić akcję promującą ochronę zdrowia oraz działać 

w zakresie edukacji prozdrowotnej. 
P6S_UW 

KU06 

Potrafi organizować, współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 

P6S_UK 

P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KK01 

Aktywnie uczestniczy w procesie podnoszenia stanu zdrowia 

publicznego i własnego uwzględniając działania na rzecz środowiska 

społecznego. 

P6S_KK 

P6S_KO 

KK02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. P6S_KK 

KK03 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. P6S_KO  

KK04 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy odnoszące się do 

kwestii prawnozdrowotnych (prawnomedycznych). 
P6S_KR 

KK05 
Prawidłowo interpretuje zasady etyki zawodowej w zakresie prawa 

ochrony zdrowia (prawa medycznego). 
P6S_KR 

VII. Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 

 zna przepisy dotyczące prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności 

zawodowej, 

 zna i rozumie hierarchię aktów prawnych stanowiących źródła prawa w polskim systemie 

prawa, 

 wykazuje znajomość i zrozumienie aktów prawnych, składających się na prawo ochrony 

zdrowia – w stopniu niezbędnym dla wykonywania zawodu medycznego, 

 posiada orientację w zakresie instytucji prawa karnego i cywilnego, a w szczególności 

będących wyznacznikami granic odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia 

medycznego, 

 dysponuje ogólną wiedzą z zakresu dziedzin prawa kształtujących funkcjonowanie w 

zawodach medycznych w sposób pośredni (prawo europejskie, prawo pracy, prawo spółek) 
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 potrafi dokonywać oceny aspektów prawnych czynności wykonywanych rutynowo w 

codziennej działalności medycznej i związanej z nią działalności zarządcze oraz postępować 

w sposób adekwatny do tych ustaleń, 

 rozumie prawa pacjenta. 

 

VIII. Plan studiów 

Plan studiów stanowi Załącznik nr 1 do programu studiów podyplomowych. 

 

 


