Wymagania programowe dla studentów MISH ubiegających się o dyplom
magisterski na kierunku Bioetyka prowadzonym przez Wydział Filozofii i
Socjologii.
Student Kolegium MISH, który chce realizować minimum programowe na kierunku Bioetyka i
przystąpić do egzaminu magisterskiego zobowiązany jest spełnić następujące wymagania:
1. Zaliczenie wymienionych przedmiotów z programu studiów Bioetyka lub przedmiotów
uznanych przez kierownika studiów za równoważne:
Przedmioty oznaczone * mogą być zaliczone na innym kierunku studiów pod warunkiem, że
przedmiot równoważny ma zbliżone lub tak samo zdefiniowane efekty kształcenia. Zgodę
wyrazić musi tutor studenta i kierownik studiów.
ROK I
Status modułu/
przedmiotu

Obowiązkowy

Ograniczonego
wyboru

(w każdym module
należy wybrać
przedmioty w
określonym wymiarze)

Praktyki

Moduł
Przedmiot

Przedmiot do wyboru

Metody etyki *
Wstęp do bioetyki
Etyka kliniczna
Prawo wobec medycyny i biotechnologii *
Socjologia i antropologia medycyny, z elementami
metodologii nauk społecznych *
Seminaria bioetyczne

Lista seminariów do wyboru
poniżej.

Fakultet filozoficzny *

Lista fakultetów do wyboru
poniżej
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ROK II
Status modułu/
przedmiotu

Obowiązkowy

Ograniczonego
wyboru

(należy wybrać
przedmioty w
określonym wymiarze)

Moduł
Przedmiot

Przedmiot do wyboru

Etyka badań naukowych
Etyka społeczna *
Systemy ochrony zdrowia, z elementami polityki zdrowotnej
*
Biopolityka
Komisje i konsultacje etyczne
Edukacja bioetyczna *

Seminarium bioetyczne

Lista seminariów do wyboru
poniżej.
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Ptrzygotowanie pracy magisterskiej
Suma rok II
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Opieka tutora
Każdy student MISH realizujący minimum programowe na kierunku bioetyka pozostaje pod
indywidualną opieką tutora – pracownika naukowego reprezentującego kierunek badawczy najbliższy
zainteresowaniom studenta. Tutorem może być nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na
kierunku bioetyka, posiadający co najmniej stopień doktora.
Lista tutorów dla osób realizujących minimum programowe będzie wyznaczona przez kierownika
studiów.
Zadaniem tutora jest pomaganie studentowi w kształtowaniu i realizacji programu studiów oraz w
rozwoju naukowym. W szczególności, tutor pomaga studentowi ustaleniu, które przedmioty mogą być
zastąpione dzięki porównywalnym efektom kształcenia i w doborze zajęć do wyboru.
2.3. Realizacja zajęć do wyboru
► SEMINARIUM BIOETYCZNE
Student ma obowiązek zaliczyć w trakcie studiów 6 specjalistycznych seminariów bioetycznych (6 x
30 godzin; 6 x 4 ECTS), w tym przynajmniej dwa w języku angielskim. Warunkiem zaliczenia
seminariów prowadzonych w języku angielskim jest osiągnięcie przez studenta także językowych
efektów kształcenia na poziomie B2+.
Seminaria bioetyczne dzielą się na dwie grupy – seminaria stałe i seminaria autorskie. Student może
wybierać zajęcia z obu kategorii.
A. Seminaria stałe
Seminaria stałe są oferowane dwukrotnie w trakcie jednego cyklu kształcenia (w każdym roku
akademicki), raz w języku polskim i raz w języku angielskim. Ich lista przedstawiona jest poniżej.
Student może zrealizować wybrane seminarium bądź to w języku polskim bądź w języku
angielskim.
Lista seminariów stałych

Prowadzący

1. Etyka prokreacyjna (Procreative ethics)

dr Joanna Różyńska

2. Etyka końca życia (Ethics of end-of-life issues)

dr Weronika Chańska

3. Etyka nowych technologii (Ethics of new technologies)

dr Wojciech Bober

4. Etyka środowiska naturalnego
(Environmental ethics)

prof. J. Górnicka-Kalinowska
mgr P. Wasilewska-Roszkiewicz

B. Seminaria autorskie
Seminaria autorskie oferowane są wyłącznie w danym roku akademickim. Ich tematyka jest
zmienna. Mogą być prowadzone w języku polskim albo języku angielskim. W każdy roku
akademickim student ma do wyboru co najmniej 3 seminaria autorskie, w tym co najmniej jedno w
języku angielskim.
Lista seminariów autorskich planowanych na rok 2013/14

Prowadzący

1. Reading contemporary bioethics

dr hab. Paweł Łuków, prof. UW

2. Etyka i genetyka

dr Joanna Różyńska

3. International ethics, politics and global bioethics

dr Rafał Wonicki

► FAKULTET FILOZOFICZNY
Student ma obowiązek zrealizować w trakcie studiów jeden dwusemestralny fakultet filozoficzny
(w+ćw, 60+60 godz., 10 ECTS) z oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii UW dla kierunku
filozofia. Student wybiera jeden z następujących fakultetów:
Filozofia społeczna
2. Filozofia polityki
3. Filozofia kultury
4. Filozofia nauki
1.

Za zgodą tutora, zamiast fakultetu z powyższej listy, student może zrealizować inne zajęcia
kursowe lub fakultatywne (w formacie: wykład+ ćwiczenia) oferowane przez Instytut Filozofii. W
przypadku studentów, którzy nie ukończyli studiów filozoficznych, może to być, w szczególności,
kurs logiki, epistemologii lub ontologii. Natomiast w przypadku studentów, którzy posiadają
licencjat z filozofii, może to być inny fakultet dwusemestralny (bądź dwa fakultety
jednosemestralne), którego nie realizowali na studiach I stopnia.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, tutor może wyrazić zgodę na zastąpienie fakultetu
filozoficznego zajęciami seminaryjnymi w wymiarze 120 godzin (2 x 60), oferowanymi przez
Instytut Filozofii dla kierunku filozofia. Student musi wówczas zdać egzamin przynajmniej z
jednego z tych seminariów. Warunki i zasady egzaminu muszą zostać zaakceptowane przez tutora.
► PRAKTYKI
Studenci kierunku bioetyka będą zobowiązani do odbycia praktyk w wymiarze 60 godzin (3 punkty
ECTS) w trakcie I roku studiów. Wprowadzenie praktyk do programu studiów ma na celu
podniesienie kwalifikacji przyszłych absolwentów, w szczególności zdobycie przez nich
kompetencji społecznych zgodnie z efektami kształcenia na kierunku.

