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ZAKŁAD BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

  
    

Pracownicy:

    
    -    dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ  (kierownik zakładu)    
    -    prof. dr hab. Barbara Chyrowicz    
    -    dr Katarzyna Pałka     
    -    dr Tomasz Sroka

    

    Kontakt: prawomedyczne@uj.edu.pl   

Strona na Facebooku: www.facebook.com/ZBiPMUJ

  

  

  Zajęcia
  Przedmioty kursowe na Wydziale Prawa i Administracji
  

Prawo medyczne z elementami bioetyki – całoroczny przedmiot podstawowy prowadzony
w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
wcześniejsze zaliczenie przedmiotów „Prawo karne – część ogólna” oraz „Prawo cywilne”.

  

Seminarium z prawa medycznego dla IV i V roku – spotkania odbywają się w piątki.

  

Sekcja Prawa Medycznego SPP UJ – przedmiot umożliwiający studentom udzielanie
bezpłatnych porad prawnych w zakresu prawa medycznego. Warunkiem uczestnictwa w
pracach Sekcji jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu „Prawo medyczne z elementami
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bioetyki” oraz pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje na temat
Sekcji można uzyskać na stronie internetowej Poradni w
ww.law.uj.edu.pl/poradnia

  

  Przedmioty kursowe na Wydziale Lekarskim CM UJ
  

Prawo medyczne i deontologia lekarska – przedmiot obowiązkowy na kierunku lekarskim
prowadzony w wymiarze 25 godzin (wykład – 4 godziny, seminaria – 21 godzin) dla każdej z
grup. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z prawa medycznego jest wcześniejsze zaliczenie
deontologii w Zakładzie Medycyny Sądowej CM UJ. Zajęcia odbywają się przez cały rok
akademicki.

  

Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia – przedmiot obowiązkowy
na kierunku dietetyka w wymiarze 20 godzin; ćwiczenia w wymiarze 10 godzin. Zajęcia
odbywają się w I semestrze.

  

Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia – przedmiot obowiązkowy na kierunku dietetyka w
wymiarze 30 godzin. Zajęcia odbywają się w II semestrze.

  

  Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka”
  

Studia podyplomowe prowadzone w wymiarze 150 godzin przez cały rok akademicki, zajęcia
odbywają się podczas zjazdów w weekendy średnio raz w miesiącu. Przeznaczone są dla osób
legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i
drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Studia mają charakter odpłatny, zaś
słuchacze uzyskują na zakończenie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Szczegóły na temat studiów (harmonogram, kadra, opłata za studia, informacje na temat
rekrutacji) można uzyskać na stronie internetowej studiów www.law.uj.edu.pl/medyczne
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Poniżej zamieszczamy tekt projektu "Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu
ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej"

  

kilknij tutaj aby pobrać projekt ustawy   

  Kliknij tutaj aby przejść do działu MATERIAŁY i pobrać pozstałe dokumenty     
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