Moduł zajęć:
Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii
Wymiar ECTS
2
Status modułu
obowiązkowe
Forma zaliczenia końcowego
zaliczenie
Wymagania wstępne

brak

Kierunek studiów:
n a z w a k i e r u n k u s t u d i ó w Weterynaria
ogólnoakademicki
Profil kształcenia
Kod formy studiów i poziomu kształcenia

SJ
10

Semestr studiów

polski

Język kształcenia

Prowadzący moduł zajęć:
Nazwa wydziału prowadzącego kierunek
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Koordynator modułu

UCMW UJ-UR
Lek. Wet. Władysław Rutkowski

Efekty kształcenia:
Symbol efektu

Opis efektu kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
AKT_W01

AKT_W02

AKT_W03

AKT_W04

AKT_W05
AKT_W06

zna zasady etyczne obowiązujące w weterynarii oraz
prawa i obowiązki lekarza weterynarii.
Wskazuje i interpretuje właściwe przepisy prawa, zna
zasady wydawania orzeczeń i sporządza opinie na
potrzeby sądów, organów administracji państwowej,
samorządowej i zawodowej;
Zna zasady funkcjonowania państwowej służby
weterynaryjnej, także w aspekcie ochrony zdrowia
publicznego;
Zna przepisy weterynaryjne regulujące zwalczanie
chorób zwierząt. Przepisy z zakresu ochrony zwierząt
i środowiska. Międzynarodowe porozumienia
weterynaryjne.
Zna regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt
uwzględniające kodeks etyki i deontologii lekarskiej;
Zna podstawy prawa w zakresie ochrony własności
intelektualnej, ergonomii i BHP.
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

WET_W2_06

WET_W2_08
WET_W2_09

Symbol
obszaru*

AKT_U01

AKT_U02

AKT_U03

Efektywnie komunikuje się z klientami, innymi
lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i WET_U1_01
WET_U1_03
urzędów kontroli, administracji rządowej i
WET_U1_08
samorządowej;
Sporządza przejrzyste opisy przypadków oraz
prowadzi dokumentację, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla
właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy;
Potrafi stosować prawo weterynaryjne i żywnościowe
obowiązujące w Polsce i UE oraz samodzielnie
korzystać z aktów prawnych i dokonywać ich
interpretacji i stosować zasady postępowania
administracyjnego i procedury administracyjne w
praktyce
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

AKT_K01

Wykazuje odpowiedzialność za podejmowane
decyzje wobec ludzi i zwierząt, ma świadomość
skutków podejmowanych decyzji;

AKT_K02

Przestrzega obowiązującego prawa oraz zasad
etycznych;

WET_K_01
WET_K_02
WET_K_14

Treści kształcenia:
Wykłady
15
godz.
Tematyka zajęć
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne: podstawowe wiadomości z

zakresu prawa polskiego (definicja prawa, prawo cywilne, karne oraz
administracyjne, procedura prawna) i Unii Europejskiej, analiza przepisów
prawa poddających regulacji funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej,
zakładów leczniczych dla zwierząt, ochrony zwierząt oraz ochrony
zdrowia zwierząt, wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz izb
lekarsko-weterynaryjnych, aktywne uczestnictwo w zajęciach poprzez
umiejętność podejmowania merytorycznej dyskusji, udzielanie odpowiedzi
na postawione pytania dotyczące prawodawstwa weterynaryjnego oraz
umiejętność podejmowania właściwych działań poprzez dokonywanie
wykładni przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej medycyny
weterynaryjnej.
Realizowane efekty kształcenia

AKT_W01, AKT_W02, AKT_W03, AKT_W04, AKT_W05, AKT_W06,,
AKT_K01, AKT_K02

Sposoby weryfikacji oraz zasady Zaliczenie na podstawie prezentacji
i kryteria oceny
Literatura:

Podstawowa

Uzupełniająca

Weterynaryjne akty prawne zawarte na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl), Kodeks Etyki Lekarza
Weterynarii, Kodeks postępowania administracyjnego, Mordak R.:
„Podstawy prawne działalności klinicznej oraz dokumentacji w
medycynie weterynaryjnej”, Wyd. MedPharm Polska, Wrocław 2006.

Życie Weterynaryjne

Struktura efektów kształcenia:
Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego
w tym:
wykłady
ćwiczenia i seminaria
konsultacje
udział w badaniach
obowiązkowe praktyki i staże
udział w egzaminie i zaliczeniu
praca własna

2

ECTS**

32
15
15
0
0
0
2

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

1,3

ECTS**

18

godz.

0,7

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

Komentarz [A1]: w planie studiów jest
jeszcze 15 h ćwiczeń

