As_W7

ogólne ramy prawne wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez
uregulowania prawa powszechnego.

WET_W2_08

R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
As_K1

komunikowania się ze specjalistami z zakresu nauk weterynaryjnych i
pokrewnych, w aspekcie treści regulacji prawa powszechnego i
samorządowego

WET_K-09

R

As_K2

wdrażania w życie zasad etycznych nakreślonych prawnie w zawodzie
lekarza weterynarii.

WET_K_02

R

Treści kształcenia:
Wykłady
Podstawowe terminy i definicje funkcjonujące w naukach prawnych. Zawód lekarza weterynarii, jako zawód
zaufania publicznego oraz jego znaczenie w ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz człowieka. Struktura
samorządu zawodowego lekarsko-weterynaryjnego oraz jego rola. Prawo powszechne, dotyczące wykonywania
zawodu lekarza weterynarii oraz prawo samorządowe. Aspekt etyczny uregulowań prawa powszechnego i
samorządowego w zawodzie lekarza weterynarii, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej. 1. Charakterystyka prawa, jako zjawiska społecznego.2. Podstawowe definicje i
terminy prawnicze. 3. Charakterystyka postaw społecznych wobec prawa. 4. Weterynaryjna ochrona zwierzątcharakterystyka ogólna . 5. Weterynaryjna ochrona zwierząt-rola lekarza weterynarii. 6. Prawo weterynaryjne
powszechne-charakterystyka ogólna.7. Prawo weterynaryjne powszechne-aspekt zawodowy. 8.Prawo
Tematyka zajęć
weterynaryjne powszechne-aspekt zawodowy c. d.
9. Samorząd zawodowy lekarsko-weterynaryjny-charakterystyka ogólna oraz struktura
10. Samorząd zawodowy lekarsko-weterynaryjny-rola, zadania, prawo samorządowe
11. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii-charakterystyka ogólna
12. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii-charakterystyka szczegółowa
13. Obowiązywanie prawa powszechnego i samorządowego
14. Wzajemne relacje między prawem weterynaryjnym powszechnym, a samorządowym
15. Zasady stosowania i wykładni prawa powszechnego i samorządowego/seminarium
Realizowane efekty kształcenia: As_W1-As_W7, As_K1-As_K4

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Ćwiczenia
Tematyka zajęć
Realizowane efekty kształcenia
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny
Kryteria
końcowe:
Literatura:

Zaliczenie na ocenę, kolokwium pisemne składające się z 3 pytań ,
punktacja -5pkt. za prawidłową odpowiedź na pytanie, uzyskanie 70%
punktów za prawidłowe odpowiedzi skutkuje uzyskaniem oceny
pozytywnej.
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4. Listos P., Andrychiewicz J.: Rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sądu
lekarsko-weterynaryjnego w samorządzie zawodowym, Życie Weterynaryjne, 84(5), s.
371-372.
5. Listos P.: Odpowiedzialność zawodowa lekarza weterynarii, Weterynaria w
Praktyce, nr 1-2/2011, 3/2011, nr 6/2011, nr 7-8/2011.
6. Zakłady lecznicze dla zwierząt jako nakreślone przepisami prawa miejsca
świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych, Magazyn Weterynaryjny, nr 3/2019, s.
87-89.
7. Listos P., Panasiuk-Flak K.: Lekarz weterynarii, jako zawód zaufania publicznego,
Weterynaria w Praktyce, nr 4/2019, s. 10-14.

Uzupełniająca
Struktura efektów kształcenia:
Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem
prowadzącego
w tym:

praca własna

wykłady
ćwiczenia
konsultacje
udział w egzaminie i zaliczeniu

1

ECTS**

20

godz.

0,8

ECTS**

15
0
3
2
5

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

0,2

ECTS**

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych; P - przyrodniczych;
T - technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej; R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A - w zakresie
sztuki)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć

