
 

 

 

SYLABUS 
 

rok akademicki 2017/2018 

 

Nazwa 

przedmiotu/modułu 
Prawo w psychiatrii 

Nazwa jednostki/-ek w 

której/ -ych jest 

przedmiot realizowany 

Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej 

e-mail jednostki prawomedyczne@umb.edu.pl  

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

Nazwa kierunku 

studiów 
Lekarski  

Poziom kształcenia jednolite magisterskie 

Forma studiów stacjonarne x                                  niestacjonarne 

Język przedmiotu polski x                                                    angielski  

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy                                 fakultatywny x 

Rok studiów/semestr 

 

I    II   III X   IV    V   VI  

 

 

1   2    3    4    5 X  6    7    8    10  

11    12  

 

Przedmioty 

wprowadzające wraz z 

wymaganiami 

wstępnymi 

 

Nie dotyczy 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

15 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele 

przedmiotu 

Przedmiotem zajęć prawne aspekty świadczenia usług w ramach praktyki 

indywidualnej, lekarza zatrudnionego w placówce publicznej oraz innych podmiotach. 

Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia problematyczne – wymagające 

wzmożonej uwagi takie jak: tajemnica lekarska i tajemnica psychiatryczna, obowiązek 

zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ochrona prawna przysługująca lekarzowi 

wykonującemu czynności zawodowe, prawne (karne i dyscyplinarne, w mniejszym 

stopniu cywilnoprawne) następstwa uchybień regułom deontologicznym i regułom 

prawnym, do przestrzegania których obowiązany jest lekarz. W sposób szczególny 

analiza obejmuje przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535). 

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z obowiązującym stanem prawnym ora 

literaturą (medyczną i prawniczą) dotyczącą prawa psychiatrycznego. Studenci nabędą 

wiedzę z zakresu: powinności lekarza psychiatry związanych z pełnionymi funkcjami 

(świadka, biegłego oraz strony) w postępowaniach administracyjnym (ogólnym), 

cywilnym i karnym; 

Metody dydaktyczne 

 

- przekazywanie wiedzy w formie wykładu 

- konsultacje 

- samodzielne dochodzenie do wiedzy 

- analiza tekstów prawnych 

- dyskusja 

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej przedmiot 
Dr hab. Adam Górski, Prof. UJ/ mgr Krzysztof  Michalak 



Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za 

dydaktykę 

Dr hab. Adam Górski, Prof. UJ 

 

Symbol  

i numer 

efektu 

kształcenia 

zgodnie ze 

standarda

mi 

kształcenia 

oraz inne 

przedmiot

owe efekty 

kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Forma 

zajęć 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia 

wiedza  

E.W22.  

zna przepisy dotyczące ochrony zdrowia 

psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad przyjęcia do szpitala psychiatrycznego; 

Ćwiczenia  
Metody podsumowujące: 

- nie dotyczy 

 

- Metody formujące: 

- ocena aktywności w czasie zajęć 

- dyskusja w czasie zajęć 
G.W10. 

 zna regulacje prawne dotyczące przeszczepów, 

sztucznej prokreacji, aborcji, zabiegów 

estetycznych, leczenia paliatywnego, chorób 

psychicznych; 

Ćwiczenia 

umiejętności 

H.U27. 

Potrafi odnaleźć odpowiednie akty prawne 

zawierające normy dotyczące udzielania 

świadczeń zdrowotnych i wykonywania zawodu 

lekarza. 

Ćwiczenia 

Metody podsumowujące: 

- nie dotyczy 

 

Metody formujące: 

- ocena aktywności w czasie zajęć 

- dyskusja w czasie zajęć 

D.U16. 

Rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, 

planuje własną aktywność edukacyjną 

Ćwiczenia 

G.U3. 

Potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze 

świadczeń medycznych ich podstawowe 

uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych 

świadczeń 

Ćwiczenia 

kompetencje społeczne  

K1 przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta Ćwiczenia Metody podsumowujące:  

- ocenianie ciągłe przez 

nauczyciela (obserwacja) 

 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- dyskusja w czasie zajęć 

K4 
Posiada świadomość własnych ograniczeń i 

umiejętność stałego dokształcania się 
ćwiczenia 

 

Punkty ECTS 1 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego: 

1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) 15 

2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)  

3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)  

4. Realizacja przedmiotu: fakultety  

5. Udział w konsultacjach  

 godziny razem:15 



Samodzielna praca studenta: 

1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i 

praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu 

przypadku itp.) 

15 

2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów  

3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 

końcowego 
 

 godziny razem:30 

  

Treści programowe przedmiotu: 

Efekty kształcenia  

(symbol i numer) 

tematyka 

1. E.W22, G.W10, D.U16, K4 

2. E.W22, G.W10, G.U3, K1, K4 

3. E.W22, G.W10, H.U27, K4 

4. E.W22, G.W10, H.U27, K4 

5. E.W22, G.W10, H.U27, K1 

1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – 

wprowadzenie  

2. Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego 

3. Obowiązki personelu 

4. Tryby hospitalizacji 

5. Tajemnica psychiatryczna 

 

Literatura podstawowa: (1-2 pozycje) 

 A. Górski (red.), Leksykon prawa medycznego 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012; 

 L. K. Paprzycki, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z wprowadzeniem, Kraków 1996; 

 A. Jacek, E. Sarnacka (red.), Prawo dla lekarzy psychiatrów, Warszawa 2014 

Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje) 

 M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2016  

 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

Warunkiem do uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na wykładach.  

 

 

 

 

1.09.2017 r. mgr Krzysztof Michalak 

……………………………………………………………………………... 

(data i podpis osoby sporządzającej sylabus) 

 

 

dr hab. Adam Górski, Prof. UJ 

……………………………………………………..         ………………………….. 

(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora 

przedmiotu) 


