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1.
2.
3.
4.

nazwa kierunku
poziom kształcenia
profil kształcenia
forma prowadzenia
studiów

nauki o rodzinie
drugi
ogólnoakademicki
niestacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Bioetyka wobec wyzwań współczesności
Kod modułu: 11-R2N-14-r2_2
1. Liczba punktów ECTS: 6
2. Zakładane efekty kształcenia modułu
kod efektu
kształcenia
modułu

opis efektu kształcenia

r2_2_1

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat specyficznych zagadnień bioetyki związanych ze stosunkiem do życia ludzkiego, z
jego początkiem i zakończeniem oraz procesem leczenia.

r2_2_2

Student potrafi poprawnie oceniać argumenty występujące w uzasadnieniach bioetycznych.

r2_2_3

Student potrafi dostrzegać i rozstrzygać etyczne dylematy życia indywidualnego i społecznego.

3. Opis modułu
Opis

kod efektu
kształcenia
kierunku
R2A_W3
R2A_W4
R2A_W13
R2A_U6
R2A_U7
R2A_K1
R2A_K4
R2A_K6

stopień
realizacji
(skala 1-5)
2
2
3
3
2
1
2
2

Celem modułu jest nabycie poszerzonej wiedzy w zakresie bioetyki. Służyć temu ma zaznajomienie się ze specyficznymi kwestiami
bioetycznymi: tożsamość i status embrionu ludzkiego, interwencje techniczne u początków życia ludzkiego, technologie
reproduktywne, diagnostyka prenatalna, eksperymenty na ludzkich embrionach, bioinżynieria i inżynieria genetyczna, eksperymenty
kliniczne i eksperymenty z udziałem zwierząt, aborcja, sterylizacja, transseksualizm, eugenika, eutanazja, terapia uporczywa i
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kryterium śmierci. Student uzyska nie tylko precyzyjne informacje o tych zagadnieniach, ale również ich ocenę etyczną. Moduł ma
dostarczyć ponadto narzędzi do oceny dylematów etycznych związanych ze specyficznymi zagadnieniami bioetyki.
Wymagania wstępne
modułu

brak

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu
kod
nazwa (typ) sposobu
opis szczegółowy
weryfikacji
r2_2_w_1
egzamin ustny
weryfikacja efektów modułu w oparciu o treść wykładów i wskazana
w sylabusie literaturę
r2_2_w_2
kolokwium pisemne
weryfikacja opanowania treści realizowanych podczas ćwiczeń i
uzupełnioną wskazaną w sylabusie literaturę

5. Formy prowadzenia zajęć
Nazwa

r2_2_fs_1

r2_2_fs_2

wykład

ćwiczenia

forma prowadzenia zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)

wykład służący zdobyciu wiedzy na
temat szczegółowych zagadnień
bioetycznych
wielkość grupy: wszyscy studenci

ćwiczenia polegające na lekturze
i analizie wybranych fragmentów
klasycznych tekstów z bioetyki
szczegółowej

liczba
godzin

30

10

praca własna studenta
Opis
praca ze wskazaną literaturą
przedmiotu obejmująca samodzielne
przyswojenie wiedzy dot. wskazanych
zagadnień podstawowych oraz lekturę
wybranych tekstów poszerzających
wiedzę;
przygotowanie do egzaminu
przygotowanie do ćwiczeń przez
samodzielną lekturę wskazanych
tekstów;
przygotowanie do kolokwium

efekt(-y) kształcenia modułu
r2_2_1, r2_2_2, r2_2_3
r2_2_2

sposób weryfikacji
efektów kształcenia

punkty
ECTS

70

r2_2_w_1

4

40

r2_2_w_2

2

liczba
godzin
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wielkość grupy: 20-30 studentów

suma godzin:

40

suma godzin:

110

suma punktów:

6

