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4)
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5)
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6)

Dr hab. Teresa Malinowska prof. SGGW
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Jednostka realizująca7):

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):
10)

Cykl dydaktyczny :

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

a) przedmiot kliniczny.
Semestr letni

b) stopień …….rok IV

c) stacjonarne

11)

Jęz. wykładowy :polski

Bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej lekarz weterynarii może rozpocz
samodzielne wykonywanie wyuczonego zawodu. Niezbędne jest, zatem absolwentowi podstawowa wiedza
zasadach wykonywania zawodu lekarza weterynarii, ograniczeniach w jego wykonywaniu i odpowiedzialno
prawnej związanej z wykonywaniem czynności lekarsko-weterynaryjnych.
Cele nauczania:
- przekazanie wiedzy o podstawowych przepisach prawnych regulujących wykonywanie zawodu lekar
weterynarii oraz wynikających z nich ograniczeń w wykonywaniu tego zawodu;
- zdobycie umiejętności praktycznego stosowania nabytej wiedzy
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności związanej z leczeniem zwierząt oraz świadomości zagrożeń
wynikających z nienależytego wykonywania zawodu.

a)

wykład……………………………………………………………………………………; liczba godzin 15;

b)

ćwiczenia seminaryjne ………………………………………………………………; liczba godzin 15;

dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, konsultacje

Tematyka wykładów:
Charakterystyka aktów normatywnych regulujących wykonywanie zawodu lek. wet
Organizacja samorządu lekarzy weterynarii i zakres działalności
Zasady odpowiedzialności zawodowej lekarza weterynarii
Przestępstwa i odpowiedzialności karna lekarza weterynarii
Wykroczenia i odpowiedzialność za wykroczenia lekarza weterynarii
Źródła, przesłanki i zasady odpowiedzialności cywilnej lekarza weterynarii
Tematyka ćwiczeń:
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na podstawie przepisów ustawy o zawodzie lekarza weteryna
i izbach lekarsko-weterynaryjnych;
Przewinienia zawodowe - przykłady
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów i wniosek o ukaranie do sądu lekarsko-weterynaryjnego oraz i
następstwa
Uprawnienia wybranych uczestników postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekar
weterynarii;
Forma i treść i zgody na czynność weterynaryjną
Lekarz weterynarii w roli biegłego
Charakterystyka struktury opinii biegłego
Przykłady opinii biegłego lekarza weterynarii
Przesłanki odpowiedzialności za sprzedaż zwierząt obarczonych wadą
Zasady prawne obrotu i stosowania produktów leczniczych oraz odpowiedzialność za ich naruszenie
Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Podstawy teorii prawa

Założenia wstępne17):

pożądana znajomość podstaw teorii prawa

Efekty kształcenia18):

01 - wiedza;

- rozumienie podstawowych pojęć prawnych i tre
aktów normatywnych regulujących wykonywan
zawodu i określających odpowiedzialność karn
wykroczeniową oraz cywilną lekarza weterynarii

02 – umiejętności

1

- umiejętność praktycznego posługiwania się akte
normatywnym i normą prawną, rozpoznania własn
sytuacji prawnej i innych uczestników stosun
prawnego
oraz
postępowania
w
zakre
odpowiedzialności prawnej
- zapobieganie sytuacjom konfliktowym w stosunkach
usługobiorcą oraz eliminacja przyczyn takich konfliktó

03 – kompetencje społeczne;

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

efekt 01- ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć, zaliczenie ustne
efekt 02, 03 – ocena w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu, zaliczenie ustne

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Protokoły zaliczeniowe
kształcenia 20):
1. ocena wystąpień w trakcie zajęć – 1 pkt
2. ocena udziału w dyskusji zdefiniowanego problemu - 1 pkt
3. zaliczenie ustne – 5 pkt
Ocena końcowa
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
bardzo dobra – 7 pkt
końcową21):
dobra plus – 6 pkt
dobra – 5 pkt
dostateczna plus – 4 pkt
dostateczna – 3 pk
niedostateczna – 2 pkt i mniej
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1. wybrane akty normatywne według aktualnego stanu prawnego.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Wykłady
Ćwiczenia seminaryjne
Przygotowanie do seminarium 15x1 godz.
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do zaliczenia
Obecność na zaliczeniu
Razem
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia seminaryjne
Udział w konsultacjach
Zaliczenie
Razem
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
ćwiczenia seminaryjne
przygotowanie do seminarium
udział w konsultacjach
Razem

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03

15 h
15 h
15 h
5h
10 h
1h
61 h
15 h
15
5h
1h
36 h
1,5 (1,2)ECTS
15 h
15 h
5h
35 h
1,5 (1,16)ECTS

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
rozumie znaczenie podstawowych pojęć prawnych i treść aktów normatywnych
regulujących wykonywanie zawodu;
umiejętność praktycznego posługiwania się aktem normatywnym i normą prawną,
rozpoznania własnej sytuacji prawnej i innych uczestników stosunku prawnego oraz
postępowania w zakresie odpowiedzialności prawnej
zapobieganie sytuacjom konfliktowym w stosunkach z usługobiorcą oraz eliminacji
przyczyn takich konfliktów

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
W_NK8
U_OUZ1, U_OUZ5, U_OUZ7, U_OZ11
U_PUZ9
K_KP1,K_KP2, K_KP5

2

