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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-11-O BIOETYKA
ECTS: 3 BIOETHICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Teoretyczne podstawy bioetyki. Wybrane zagadnienia bioetyki.

ĆWICZENIA
Etyka ochrony zwierząt. Etyczne implikacje rozwoju biotechnologii i zmian medycyny. Współczesne problemy globalne w perspektywie etyki.

CEL KSZTAŁCENIA
Zaznajomienie studentów z uwarunkowaniami wybranych problemów bioetycznych. Uświadomienie im specyfiki zagadnień bioetycznych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W05+, H1A_W09+, H1A_U04+, H1A_U06+, H1A_K01+, H1A_K04+, S1A_W04+, S1A_W06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W04+, K1_W11+, K1_U04+, K1_U12+, K1_K02+, K1_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  wymienia  i  objaśnia  główne  problemy  bioetyki.  Ilustruje  przykładami  złożoność  i  multidyscyplinarność  problemów  bioetycznych.
Tłumaczy uwarunkowania moralne, religijne i społeczne wybranych problemów bioetycznych. (K1_W04, K1_W11)
Umiejętności
U1 - Student potrafi  rozpoznać i  ocenić etyczne aspekty rozwoju biotechnologii  i  medycyny oraz wynikające z nich korzyści i  zagrożenia. Umie
przy  tym  odwołać  się  do  myślenia  systemowego  i  holistycznego  [niezbędnego  w  bioetyce].  Student  rozpoznaje  i  identyfikuje  najistotniejsze
elementy własnego systemu wartości i norm moralnych. (K1_U04, K1_U12)
Kompetencje społeczne
K1 - Preferowanie podstaw, które chronią ludzką godność i tożsamość w kontekście zastosowań biotechnologii i medycyny. Student angażuje się
w działania sprzyjające ochronie zwierząt i środowiska. (K1_K02, K1_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Mepham B.,  2008r.,  "Bioetyka.  Wprowadzenie  dla  studentów nauk biologicznych",  wyd.  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2)  Singer  P.,  2003r.,
"Etyka praktyczna", wyd. Książka i Wiedza, 3) Singer P., 2006r., "Jeden świat. Etyka globalizacji", wyd. Książka i Wiedza, 4) Ślęczek-Czakon D.,
2004r., "Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych", wyd. Wydawnictwo UŚ, 5) Jonas H., 1996r., "Zasada odpowiedzialności. Etyka
dla cywilizacji technologicznej", wyd. Wydawnictwo „Platan”, 6) Hartman J., 2011r., "Bioetyka dla lekarzy", wyd. Wolters Kluwer .

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Galewicz W., 2009r.,  "Wokół śmierci  i  umierania. Antologia bioetyki",  wyd. Universitas, t.Tom 1, 2) Galewicz W., 2009r.,  "Początki  ludzkiego
życia. Antologia bioetyki", wyd. Universitas, t.Tom 2, 3) Piątek Z., 2009r., "O śmierci, seksie i metodzie zapłodnienia in vitro", wyd. Universitas, 4)
Ciążela H.,  2007r.,  "Problemy i  dylematy etyki  odpowiedzialności  globalnej",  wyd.  WSPS, 5)  Habermas J.,  2003r.,  "Przyszłość natury ludzkiej",
wyd. Scholar,  6) Lemke T.,  2010r.,  "Biopolityka", wyd. Sic!,  7) Black E.,  2004r.,  "Wojna przeciw słabym. Eugenika i  amerykańska kampania na
rzecz stworzenia rasy panów", wyd. Muza.

Przedmiot/moduł:
BIOETYKA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-11-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/6

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/1
Ćwiczenia: 30/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład z prezentacją multimedialną (W1, 
U1, K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - referowanie wybranych 
problemów w zespołach, dyskusja (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium ustne 1 - student odpowiada na zadane 
pytania. (W1, U1, K1)
Prezentacja 1 (multimedialna) - przygotowywana w 
zespołach na wyznaczony temat, po prezentacji 
następuje jej omówienie oraz dyskusja w grupie. (W1, 
U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: etyka
Wymagania wstępne: podstawy etyki

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Dariusz Liszewski
e-mail: dariusz.liszewski@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Dariusz Liszewski
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

BIOETYKA
ECTS: 3 BIOETHICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 1,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

61,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do kolokwium 4,0 godz.

- przygotowanie do prezentacji 2,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz.

21,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 82,0 godz.

liczba punktów ECTS = 82,00 godz.: 27,50 godz./ECTS = 2,98 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,23 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,77 punktów ECTS.


