Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

2016/2017

Grupa przedmiotów:

szczegółowych

Nazwa przedmiotu1):

ADMINISTRACJA I USTAWODAWSTWO WETERYNARYJNE

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

veterinary administration and legislation

4)

Kierunek studiów :

29

Numer katalogowy:

ECTS 2)

3

weterynaria
5)

Koordynator przedmiotu :

Dr hab. Teresa Malinowska, prof. nadzw.

6)

Prowadzący zajęcia :

Dr hab. Teresa Malinowska, dr Michał Tracz

Jednostka realizująca7):

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

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

a) przedmiot kliniczny

10)

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy

b) stopień jednolite magisterskie
rok V

c) stacjonarne

11)

Jęz. wykładowy :polski

Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji, zadań, kompetencji krajowej i UE administracji weterynaryjnej oraz
krajowym i UE prawie administracyjnym materialnym i proceduralnym regulującym działalność weterynaryjną
Wykształcenie podstawowych umiejętności stosowania prawa administracyjnego

Założenia i cele przedmiotu12):

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

a)

Wykłady …………………………………………………………………………; liczba godzin 15;

b)

Ćwiczenia seminaryjne…………………………………………………………; liczba godzin 30;

analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, konsultacje
Tematyka wykładów:
Prawo administracyjne w działalności weterynaryjnej
Pojęcie, znaczenie, rodzaje, organy i zadania administracji publicznej
Administracja weterynaryjna w strukturze administracji publicznej
Formy działań administracji weterynaryjnej
Zasady ogólne i przebieg postępowania administracyjnego
Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym
Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji weterynaryjnej
Prawo o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i zasady prawne ich zwalczania
Uwarunkowania prawne i zasady nadzoru bezpieczeństwa żywności
Tematyka ćwiczeń:
Środki prawne i kompetencje organów Inspekcji Weterynaryjnej;
Znaczenie i struktura rozporządzenia wykonawczego;
Kontrola rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii
Struktura decyzji administracyjnej
Unijny program kontroli występowania zoonoz i krajowy program zwalczania zoonozy;
Wymagania weterynaryjne dla zwierząt przeznaczonych do handlu na rynku unijnym;
Wymagania weterynaryjne dla żywności pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej na rynek unijny;
Kontrola wewnętrzna i weterynaryjna kontrola urzędowa na przykładzie kontroli żywności;
Świadectwa weterynaryjne oraz dokumenty handlowe i zasady ich wystawiania;
Zasady kontroli weterynaryjnej handlu na unijnym rynku wewnętrznym;
Zasady weterynaryjnej kontroli granicznej;
Weterynaryjna kontrola produkcji i dystrybucji pasz;
Kompetencje organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dobrostanu zwierząt;
Administracyjne sankcje karne i tryb ich egzekwowania

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

pożądana znajomość podstaw prawa

Efekty kształcenia18):

01 –wiedza

- rozpoznanie, nazwanie, objaśnienie podstawowy
aktów
normatywnych
regulujących
działalno
administracji weterynaryjnej i ich przepisów oraz zas
funkcjonowania administracji weterynaryjnej

02 –umiejętności

- stosowanie norm prawa administracyjnego i proced

administracyjnych w praktyce
03 –kompetencje społeczne

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

- potrafi współpracować z przedstawicielami inny
zawodów,
wykazuje
odpowiedzialność
podejmowane decyzje wobec podmiotów pra
administracyjnego

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

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Protokół egzaminacyjny
kształcenia 20):
1. ocena wystąpień w trakcie zajęć – 1pkt
2. ocena w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu - 1 pkt
3. egzamin ustny – 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
Sala dydaktyczna
Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.wybrane akty normatywne zgodnie z aktualnym stanem prawnym
…
…
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 egzaminu
Obecność na egzaminie
Razem
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia seminaryjne
Udział w konsultacjach
egzamin
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
30 h
15 h
5h
15 h
1h
81 h

15 h
30
5h
1h
51 h
2 ECTS
30 h
15 h
5h
50 h
2 ECTS

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
- rozpoznanie, nazwanie, objaśnienie podstawowych aktów normatywnych regulujących
działalność administracji weterynaryjnej i ich przepisów oraz zasad funkcjonowania
administracji weterynaryjnej
- stosowanie norm prawa administracyjnego i procedur administracyjnych w praktyce
- potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów, wykazuje odpowiedzialność
za podejmowane decyzje wobec podmiotów prawa administracyjnego

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
W_NK6, W_NK8, W_NK9
U_OUZ1, U_OUZ7, U_OUZ12, U_PUZ8
K_KP1, K_KP5, K_KP9

