


Treści kształcenia:

15 godz.

0 godz.

Tematyka 

zajęć

0 godz.Seminarium

Ćwiczenia laboratoryjne

Wykłady

Realizowane efekty 

kształcenia
Brak.

Brak.

Realizowane efekty 

kształcenia
Brak.

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny
Brak.

Brak.

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

Tematyka 

zajęć

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 zwierząt-charakterystyka ogólna . 5. 

Weterynaryjna ochrona zwierząt-rola lekarza weterynarii. 6. Prawo weterynaryjne powszechne-charakterystyka 

ogólna.7.Prawo weterynaryjne powszechne-aspekt zawodowy.8.Prawo weterynaryjne powszechne-aspekt 

zawodowy cd

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_K2

Brak.

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. 

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

Tematyka 

zajęć



Literatura:

Struktura efektów kształcenia:

Dyscyplina

Dyscyplina

20 godz. 0,8 ECTS
*

w tym: 15 godz.

0 godz.

3 godz.

godz.

godz.

2 godz.

godz. ECTS
*

5 godz. 0,2 ECTS
*

)
*
 - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć

praca własna

wykłady

ćwiczenia i seminaria

konsultacje

udział w badaniach

obowiązkowe praktyki i staże

udział w egzaminie i zaliczeniach

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego

Podstawowa

ECTS
*1,0
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