Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Fizjoterapia
Praktyczny
Studia pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Etyka i podstawy ochrony własności intelektualnej

Subject Title
Całk.

2

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Studia stacjonarne
I
Nauki podst. (T/N)

T

Ethics with intellectual property policy
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
IF-I-10
Nazwy
anatomia prawidłowa człowieka, biologia medyczna, fizjologia
przedmiotów
1. Posiada podstawową wiedze z zakresu etyki.
Wiedza
2. Posiada świadomość własnych ograniczeń i możliwych dylematów
etycznych.
1. Posiada umiejętności doboru właściwych źródeł
uzupełniających(podręczników, literatyry z zakresu
Umiejętności
etyki/filozofii,żródeł internetowych).
2. Posługuje się zasadami etycznymi w procesie edukacji.
1. Rozumie potrzebę uczenia się i stałej weryfikacji posiadanej wiedzy.

Kompetencje
społeczne

2. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, wykazuje się
znacznym poziomem empatii dla osoby chorej i niepełnosprawnej
oraz należnym szacunek dla przełożonych, nauczycieli zawodu i
starszych fizjoterapeutów przyczniając się swoją kompetencją,
kulturą i postawą do wysokiej rangi szeroko rozumianej polskiej
szkoły fizjoterapii.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
50
30
Dr hab. Kazimiera Waśniowska
|

Treści kształcenia
Wykład

Lp.
1.
2.
3.

Sposób realizacji wykład, prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Wprowadzenie do nauki o etyce i deontologii. Rys Historyczny, podstawowe
definicje przedmiotu.
Pojęcia początku i końca zycia w zależnośći od uwarunkowań
kulturowych.Refleksja etyczna
Wartość własna jako punkt wyjściowy do uznania wartośći innych

Liczba godzin
2
2
2

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej cz.1 Relacje
fizjoterapeuta - pacjent
Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej cz.2 Współpraca z innymi
osobami uczestniczącymi w procesie leczniczym
Współczesne dylematy etyczne studentów fizjoterapii wobec potrzeb rynku pracy

2

Pojęcie autorytetu. Potrzeba Mistrza w świecie konfliktów etycznych
7.
Etyczne możliwośći wychodzenia z kryzysów moralnych
8.
Etyczne konflikty w medycynie - wprowadzenie do problematyki badań naukowych
9.
Etyka troski w medycynie
10.
Własność intelektualna, podstawowe pojęcia i koncepcje
11.
Prawne i etyczne aspekty ochrony własności intelektualnej
12.
Co to jest plagiaryzm, etyka internetu
13.
Etyka badań naukowych
14.
Zaliczenie
15.
L. godz. pracy własnej studenta
20
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych odpowiedź ustna lub pisemna, dyskusje, prezentacje
efektów kształcenia

2

4.
5.
6.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

1. KF_W20 zna obowiązujące normy społeczne w kontakcie z
drugim człoweiekiem
2. KF_W26 zna podstawowe zasady z zakresu ochrony prawa i
prawa własności autorskiego
1. KF_U07 potrafi rozpoznać i zinterpretować podstawowe
problemy psychologiczne i natury etycznej
1. KF_K03 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego
rodziną, najbliższym otoczeniem oraz społeczeństwem
2. KF_K04 okazuje szacunek i tolerancję wobec pacjenta oraz
dba o jego dobro

Metody dydaktyczne:
wykład, prezentacja przygotowana w systemie Power Point, dyskusja, konsultacje
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Pozytywna ocena z kolokwium (uzyskanie co najmniej 50% punktów), obecnośc na wykladach i udział w
dyskusji lub przygotowanie prezentacji może mieć wpływ na podniesenie oceny końcowej z przedmiotu.
Literatura podstawowa:
[1] M.Środa „Etyka dla myślących” Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010
[2] J. Tischner „ Jak żyć” Wydawnictwo TUM Wrocław, 2000
[3] Vardy Grosch „Etyka” Wydawnictwo Zysk i Sk-a, Poznań 2010
[4] K. Wojtyła „Elementarz Etyczny” Wydawnictwo TUM,Wrocław 1988
[5] H.P. Dunn "Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów" Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1997.
[6] T. Ślipko Spacerem po etyce Wydawnictwo Petrus 2010
[7] Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty 2009
[8] Kodeks Etyki Studenta Politechniki Opolskiej 2011
Literatura uzupełniająca:
[1] W.J. Bober Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii
molarnej. Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne Warszawa 2008.
[2] J.Gaarder Świat Zofii Wydawnictwo Czarna Owca,Warszawa 2007
[3] Jan Paweł II Evangelium Vitae Wydawnictwo TUM, Wrocław 1995
[4] artykuly w czasopismach naukowych
[5] Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. B. Mepham PWN 2008
[6] Jan Paweł II Redemptor Hominis Wydawnictwo Znak, Kraków 1977
[7] artykuly naukowe w internecie
______________
* niewłaściwe przekreślić
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(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis

(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)

