1

Nazwa przedmiotu

Prawo

2

Samodzielny Zakład Prawa i Edukacji dla Bezpieczeństwa

3

Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot
Nazwa kierunku

4

Język przedmiotu

polski

5

Grupa treści
kształcenia, w ramach
której przedmiot jest
realizowany
Rok studiów, semestr

Grupa treści podstawowych

6
7

Fizjoterapia

II usm / 3
dr Grzegorz Mikrut

9

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby
udzielającej zaliczenia
Formuła przedmiotu

10

Wymagania wstępne

Podstawy prawa

11

Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
Liczba Punktów ECTS

Studia stacjonarne – 30 godzin wykładów, 15 godzin wykładów
Studia niestacjonarne – 15 godzin wykładów, 15 godzin wykładów
2

13

Założenia i cele
przedmiotu

14

Metody dydaktyczne

15

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Celem kształcenia – jest zapoznanie studentów z obowiązującymi regulacjami w
placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście podstawowych gałęzi
prawa. Świadomość ram odpowiedzialności prawnej w środowisku fizjoterapii
oraz treści prawa wynalazczego i autorskiego.
Wykład: informacyjny oraz problemowy Ćwiczenia: praca ze źródłem
drukowanym, nauczanie problemowe
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik pisemnego testu
obejmującego zakres programowy przedmiotu.

16

Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób
ich realizacji

Wprowadzenie do prawa w fizjoterapii w zakresie prawoznawstwa, systematyki,
wykładni oraz charakterystyki podmiotów prawa etc. Elementy prawa pracy,
cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, finansowego, wynalazczego oraz
autorskiego. Opieka zdrowotna, służba zdrowia, eksperyment naukowy i medyczny
w świetle prawa. Obowiązki i prawa fizjoterapeuty i pacjenta. Ochrona własności
intelektualnej. Stosunki zobowiązaniowe – umowy cywilnoprawne. Procedura
administracyjna - decyzje administracyjne, odwołania, skargi. Analiza systemu
opieki zdrowotnej oraz służby zdrowia. Stosunek pracy – umowa o pracę.
Kontratyp czynności medycznych, ryzyka nowatorstwa. Praktyczne zastosowania
ochrony informacji o pacjencie, praw autorskich oraz własności intelektualnej.
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