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Cel modułu Przekazywanie wiedzy niezbędnej do opanowania oraz poznania 

uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu 

lekarza weterynarii wraz z ich praktycznym zastosowaniem. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

 

 

Wiedza: 

W1. wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 

dokonywania właściwego wskazywania i interpretacji aktów 

prawnych regulujących wykonywanie zawodu lekarza weterynarii 

Umiejętności: 

U1. posiada umiejętność podejmowania właściwych działań w 

przypadku stwierdzenia u zwierząt choroby podlegającej 

obowiązkowi zgłaszania 

U2. zna podstawy prawne wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania 

państwowej służby weterynaryjnej 

Kompetencje społeczne: 

K1. posiada ukształtowane poczucie szacunku dla przepisów 

prawa stanowionego, w szczególności dla przepisów regulujących 

wykonywanie zawodu lekarza weterynarii 

K2. wykazuje odpowiedzialność za podejmowane działania, mając 

na uwadze uregulowania prawne dotyczące przedmiotu tych 

działań 

K3. posiada świadomość zagrożenia wynikającego z nieznajomości 

uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii 

K4. ma poczucie konieczności śledzenia postępujących zmian 

związanych z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi 

wykonywanego zawodu 

Wymagania wstępne i dodatkowe Weterynaria sądowa    



Treści programowe modułu  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. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

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. 

Planowane formy/ działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykład multimedialny, seminarium, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

W - egzamin pisemny (pytania otwarte), skala ocen zgodna z 

WKJK 

U – rozwiązywanie kazusów prawnych związanych z prawnymi 

aspektami funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej 

oraz samorządu zawodowego lekarsko-weterynaryjnego 

K – udział w dyskusji dotyczących przedmiotu prawodawstwa 

weterynaryjnego powszechnego i samorządowego 

Bilans punktów ECTS 

 

KONTAKTOWE 

 Godziny ECTS 

wykłady  30 0,5 

konsultacje 3 0,1 

egzamin / egzamin  poprawkowy  2 0,07 

RAZEM kontaktowe 35 0,67 

NIEKONTAKTOWE 

przygotowanie do wykładów 4 0,13 

studiowanie literatury 2 0,07 

przygotowanie do egzaminu 4 0,13 

RAZEM niekontaktowe/pkt ECTS 10 0,33 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

udział w wykładach 30 0,5 

konsultacje 3 0,1 

egzamin / egzamin  poprawkowy 2 0,07 

RAZEM z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela 

35 0,67 



Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się  

W1 - B.W7 +++, B.W16 ++ 

U1 - B.U8 +++ 

U2 - A.U12 ++ 

K1 - K2 +++,  

K2 - K1 +++ 

K3 – K7  +++ 

K4 – K8  ++, K12++ 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

Podczas całego kursu z przedmiotu zwraca się w sposób 

szczególny uwagę na aktywność na zajęciach poszczególnych 

studentów (20% wpływu na ocenę końcową, 80% wpływu wyniki 

z egzaminu), polegającą na umiejętności prawidłowego 

wnioskowania przyczynowo-skutkowego, w przedmiocie ram 

prawnych ustawodawstwa weterynaryjnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad administracyjnego zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt oraz roli i zadań samorządu zawodowego 

lekarsko-weterynaryjnego. 

 

 


