Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

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

Fizjoterapia
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu

Bioetyka

Subject Title
Całk.

2

Studia stacjonarne
I

T

Bioethics
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
IIF-I-07
Nazwy
Biologia medyczna, biochemia, fizjologia człowieka, etyka
przedmiotów
Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu biologii,
1. biotechnologii i etyki.
Wiedza

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Nauki podst. (T/N)

Zna zasady postępowania etycznego i mechanizmy funkcjonowania
2. człowieka we współczesnym świecie zgodnie z obowiązującymi
normami etycznymi.
Zna zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i etycznego prowadzenia
3 terapii, badań i dokumentacji medycznej.
Zdolność indywidualnego doboru właściwych źródeł zupełniających (
podręczników, materiałow internetowych).
Dostrzega i analizuje dylematy etyczne, potrafi posługiwać się
2. zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności.
1.

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

1. Jest punktualny, koleżeński, szanuje mienie społeczne.
Rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu
2. nauk podstawowych oraz medycznych.
3

Potrafi szanować zasady tajemnicy medycznej i przestrzega prawa
pacjentów.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład

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

Treści kształcenia
Wykład

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sposób realizacji Wykład mulwimedialny
Tematyka zajęć
Rys historyczny, definicja bioetyki
Systemy bioetyczne
Antropologiczny status embrionu ludzkiego
Zagadnienia medyczne i etyczne początku życia (biogeneza)
Metody i możliwości diagnostyki prenatalnej i preimplantacyjnej
Eugeniczna modyfikacja genomu
Dylematy etyczne w terapii komórkami macierzystymi
Klonowanie człowieka etyka i mozliwości
Refleksja etyczna nad eksperymentami medycznymi
Moralne i medyczne aspekty transplantacji organów
Terapia uporczywa-granice opieki medycznej
Bioetyka społeczna-dostępność nowoczesnych terapii
Eutanazja, samobójstwo wspomagane, opieka paliatywna
Ochrona środowiska. Organizmy transgeniczne i ich wykorzystanie
kolokwium zaliczeniowe

L. godz. pracy własnej studenta

20
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Pisemne kolokwium końcowe
efektów kształcenia

Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

Wiedza

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Umiejętności

KF_W22 rozumie i poddaje analizie związane zrozwojem nauk
1. biomedycznych normy etyczne i wynikające z nich konflikty.
KF_U10 dostrzega i poddaje analizie konflikty etyczne
1. związane zrozwojem nauk biomedycznych.
KF_U 25 opracowuje wniosek o zgodę komisji bioetycznych
2. na prowadzenie badań naukowych
KF_K01 rozumie konieczność rozwoju zawodowego i
1. inspiruje innych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kompetencje
społeczne

KF_K08 potrafi określić priorytety i przestrzega zasad
2. etycznych w podejmowanych decyzjach i działaniach w
stosunku do pacjenta oraz w badaniach naukowych.

Metody dydaktyczne:
wykład: prezentacja przygotowana w systemie Power Point, dyskusja, konsultacje, filmy edukacyjne
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] Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. B. Mepham PWN 2008
[2] Encyklopedia bioetyki - Powlen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005
[3] Bioethics and the new embryology- S.F.Gilbert, A.L.Tyler, E.J. Zackin, Sinauer Associatess Inc. 2005
Literatura uzupełniająca:
[1] Nauczanie moralne Jana Pawła II Bioetyka - Powlen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006
[2] Artykuły w czasopismach naukowych
[3] Artykuły w internecie
[4] Bioetyka i ryzyko . B. Chyrowicz, Towarzystwo Naukowe KUL 2002
Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku. A. Strzadała, Uniwersytet
[5] Opolski 2010.
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