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Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot
Nazwa kierunku
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany
Rok studiów, semestr

Bioetyka
Wydział Fizjoterapii; Katedra Podstaw Fizjoterapii Klinicznej;
Zakład Podstaw Fizjoterapii Klinicznej
Fizjoterapia
Polski
Grupa treści podstawowych

Jednolite magisterskie rok V semestr 10
Stacjonarne drugiego stopnia rok I semestr 1
Niestacjonarne drugiego stopnia rok I semestr 1
Niestacjonarne jednolite magisterskie rok V semestr 10
Imię i nazwisko osoby (osób) Dr hab. n. med. Cezary Kucio, prof. nadzw.
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
Dr hab. n. med. Cezary Kucio, prof. nadzw.
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia
Wykłady
Formuła przedmiotu
Deontologia (filozofia i etyka), podstawy prawa
Wymagania wstępne
13 godzin studia stacjonarne jednolite magisterskie
Liczba godzin zajęć
30 godzin studia stacjonarne II0
dydaktycznych
15 godzin studia niestacjonarne II0
9 godzin studia niestacjonarne jednolite magisterskie
2
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Zapoznanie przyszłych magistrów fizjoterapii z podstawową
Założenia i cele przedmiotu
wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z bioetyką (oceny i
normy moralne w stosunku do ingerencji w życie ludzkie).
Posiadanie tej wiedzy jest istotne, gdyż fizjoterapeuta uczestniczy
czynnie w procesie leczenia człowieka i niejednokrotnie bierze
udział w eksperymentach medycznych na ludziach i zwierzętach.
Prezentacje multimedialne
Metody dydaktyczne
Test. Zaliczenie: udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi na
Forma i warunki zaliczenia
pytania testowe
przedmiotu.
Zagadnienia związane z bioetyką (rys historyczny, definicja i
Treści merytoryczne
podstawowe rozumienia bioetyki, problematyka bioetyki,
przedmiotu oraz sposób ich
koncepcje i kryteria) i biotechnologią (rys historyczny, definicja,
realizacji
opis techniczny, aspekty etyczne). Wybrane zagadnienia
bioetyczne: doświadczenie i eksperymenty medyczne
przeprowadzane na ludziach i zwierzętach, zasady dobrej praktyki,
komisje bioetyczne, medycyna oparta na faktach, problem
świadomej zgody, podmiotowość człowieka chorego i
umierającego, etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny,
transplantacja: zgoda domniemana, zapłodnienie in vitro,
podtrzymywanie życia, nowa definicja śmierci. Nierzetelność w
nauce, zmyślanie, fałszowanie, plagiatorstwo. Zabezpieczenie i
przechowywanie wyników. Zasady autorstwa publikacji
naukowych. Konflikt interesów w badaniach.
1. Musztal A.: Encyklopedia Bioetyki. PWE Radom 2005.
Wykaz literatury
2. Czarkowski M., Różyńska J.: Świadoma zgoda na udział w
podstawowej i
eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza.
uzupełniającej,
Ośrodek Bioetyki NIL, Warszawa 2008.
obowiązującej do zaliczenia
danego przedmiotu

