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Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
znajomość elementarnych zasad tworzenia i stosowania prawa w Polsce

B. Wymagania wstępne
znajomość elementarnych zasad tworzenia i stosowania prawa w Polsce

Cele kształcenia
Poznanie podstaw i źródeł prawa atomowego oraz zasad funkcjonowania systemu ochrony radiologicznej opisanego w
ustawie Prawo atomowe
Rozumienie wymogów formalnych energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej
Prawo w energetyce jądrowej (i ochronie radiologicznej) #10.9.1314 | 5ec7703f17b97397c566f686877d9364 | Strona 1 z 3

Prawo w energetyce jądrowej (i ochronie radiologicznej) #10.9.1314
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Umiejętność samodzielnego korzystania z aktów prawnych dotyczących energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej

Treści programowe
Poznanie podstaw i źródeł prawa atomowego oraz zasad funkcjonowania systemu ochrony radiologicznej opisanego w
ustawie Prawo atomowe
Zespół przepisów prawnych regulujących produkcję i wykorzystanie energii atomowej oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce
Rozumienie wymogów formalnych energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej
Umiejętność samodzielnego korzystania z aktów prawnych dotyczących energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

K_W09: ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
zawodową
K_U07: umie w sposób przystępny przedstawić najnowsze
osiągnięcia z zakresu ochrony radiologicznej i

Student zna: najbardziej istotne postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na
wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania
jonizującego; zadania związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz
postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych; źródła prawa medycznego oraz
przepisy unijne i krajowe z zakresu energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej;
podstawowe definicje prawa atomowego i podstawowe zagadnienia prawne nie-
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bezpieczeństwa jądrowego oraz potrafi analizować ich
zbędne w energetyce jądrowej; reguły związane z działalnością elektrowni ustalone
aspekty prawne
prawem zasady funkcjonowania energetyki jądrowej i systemu ochrony
K_K01: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
radiologicznej; prawa dotyczące skażeń promieniotwórczych; zasady transportu
dalszego kształcenia
materiałów jądrowych oraz wysokoaktywnych źródeł promieniotwórczych, jak
K_K04: rozumie i docenia znaczenie prawnych aspektów
również transgraniczny transport odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa
prowadzenia badań oraz uczciwości intelektualnej
jądrowego; szczególne regulacje dotyczące odpadów promieniotwórczych.
K_K05: rozumie potrzebę i znaczenie popularyzacji
Umiejętności
związanej z ochroną radiologiczną i bezpieczeństwem
Student potrafi: korzystać z aktów prawnych dotyczących prawa atomowego,
jądrowym
energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej; wyszukać aktualny akt prawny;
wskazać instytucje publiczne odpowiedzialne za kontrolę energetyki jądrowej i
systemu ochrony radiologicznej; przestrzegać tajemnicy zawodowej

Kompetencje społeczne (postawy)
Student potrafi: postępować z poszanowaniem podstawowych zasad prawa
atomowego; przestrzegać norm opisujących problem energetyki jądrowej i zasad
ochrony radiologicznej; dążyć do aktualizowania wiedzy z zakresu prawa
atomowego w ochronie energetyki jądrowej i radiologicznej
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Alicja.Borylo@ug.edu.pl
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