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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 10, seminarium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu ﬁlozoﬁi, etyki i bioetyki oraz przybliżenie
najważniejszych koncepcji ﬁlozoﬁcznych człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

1/5

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawy bioetyki rozumianej jako
współczesnej reﬂeksji nad teorią i praktyka opieki
zdrowotnej

ELR_KPI_W09

kolokwia teoretyczne

ELR_KPI_U02

obserwacja pracy
studenta

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada umiejętność jasnej i logicznej
argumentacji, którą wykorzystuje w komunikacji
z pacjentem i innymi pracownikami opieki zdrowotnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta

student przyjmuje postawę gotowości
ELR_KPI_K08
do przekazywania przystępnej formie wiedzy naukowej

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

seminarium

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do kolokwium

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

2/5

Tematyka wykładów:
- Wprowadzenie do zagadnień ﬁlozoﬁcznych:
dyscypliny ﬁlozoﬁczne i ich przedmiot.
- Relacje ﬁlozoﬁa-nauka-pogląd na świat.
- Główne stanowiska w ontologii
- Główne stanowiska w epistemologii
- Sceptycyzm i teoria prawdy
- Wielkie spory ﬁlozoﬁczne jako ilustracja głównych
problemów i metod ﬁlozoﬁi.
- Wybrane najważniejsze koncepcje ﬁlozoﬁczne
człowieka.
- Etyka – jej przedmiot, podstawowe pojęcia i
stanowiska.
- Rodzaje argumentacji moralnej.
- Bioetyka jako współczesna postać reﬂeksji moralnej
nad teorią i praktyką opieki zdrowotnej: pacjent jako
osoba, człowiek wobec granic życia, etyczne aspekty i
uwarunkowania opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w
chorobie, dylematy moralne wynikające z niedostatku
środków i możliwości pomocy człowiekowi choremu –
problem sprawiedliwego dostępu do świadczeń służby
zdrowia.
Tematyka seminariów:
Wspólne lektury i omawianie fragmentów klasycznych
tekstów ﬁlozoﬁcznych następujących autorów i
tradycji (przynajmniej trzy): Platon, Arystoteles,
stoicyzm, epikureizm, św. Augustyn, św. Tomasz,
Kartezjusz, Hume, Kant, Kierkegaard, Schopenhauer,
Nietzsche, Bergson
Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami ﬁlozoﬁcznymi
i bioetycznymi

1.

W1, U1, K1

wykład, seminarium

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Dyskusja, Seminarium, Wykład
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta

Warunki zaliczenia przedmiotu
Monitorowaniu efektów kształcenia służą rozmowy ze studentami w
trakcie zajęć, w tym sprawdzenie przygotowania do zajęć (np.
lektura zadanego fragmentu tekstu). Ocena osiągnięcia założonych
efektów w zakresie wiedzy i umiejętności: Zadania indywidualne:
Zadania zespołowe Ocena będzie stanowić 90% wartości oceny
końcowej Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie
kompetencji społecznych: Obserwacja Ocena będzie stanowić 10%
oceny końcowej Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium
pisemnego – testu. 60-70% trafnych odpowiedzi – dst 71-90%
trafnych odpowiedzi – db 91-100% trafnych odpowiedzi – bdb.
Wybijająca się aktywność studenta za zajęciach może skutkować
podniesieniem oceny.
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta

Warunki zaliczenia przedmiotu
Monitorowaniu efektów kształcenia służą rozmowy ze studentami w
trakcie zajęć, w tym sprawdzenie przygotowania do zajęć (np.
lektura zadanego fragmentu tekstu). Ocena osiągnięcia założonych
efektów w zakresie wiedzy i umiejętności: Zadania indywidualne:
Zadania zespołowe Ocena będzie stanowić 90% wartości oceny
końcowej Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie
kompetencji społecznych: Obserwacja Ocena będzie stanowić 10%
oceny końcowej Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium
pisemnego – testu. 60-70% trafnych odpowiedzi – dst 71-90%
trafnych odpowiedzi – db 91-100% trafnych odpowiedzi – bdb.
Wybijająca się aktywność studenta za zajęciach może skutkować
podniesieniem oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Literatura
Obowiązkowa
1. 1. Tatarkiewicz W., Historia ﬁlozoﬁi t. I-III. PWN, Warszawa (wiele wydań) – podręcznik obowiązkowy (wskazane
fragmenty)
Dodatkowa
1. 1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki ﬁlozoﬁi, Czytelnik, Warszawa 1983 2. Pająk A., Podraza-Ucińska G., Zalewski Z.,
Byt i poznanie, Wybór tekstów dla studentów AM, Kraków 1993
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

ELR_KPI_K08

Absolwent jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z
reprezentowaną dziedziną wiedzy

ELR_KPI_U02

Absolwent potraﬁ skutecznie komunikować się z pacjentami, współpracownikami i innymi pracownikami
ochrony zdrowia

ELR_KPI_W09

Absolwent zna i rozumie społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności dotyczącej
procedur medycznych
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