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Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z teologii praktycznej (II) - bioetyka w dyskursie ekumenicznym
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_10

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 4 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 wykład 30 E

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie się z problematyką podobieństw i różnic w ocenie podstawowych zagadnień bioetycznych w
międzynarodowym dyskursie ekumenicznym.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza z zakresu teologii systematycznej. Podstawowa znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

wykazuje ogólną wiedzę na temat bioetyki porównawczej
opartej na znajomości międzynarodowego dyskursu
ekumenicznego

SD_W01
SD_W02EP11

ma wiedzę szczegółową dotyczącą zależności pomiędzy
doktryną a rozwiązaniami bioetycznymi w ujęciu
poszczególnych Kościołów chrześcijańskich

SD_W01
SD_W02EP22

umiejętności

posiada zaawansowaną zdolność do analizy i syntezy rozwiązań
w kwestiach spornych wraz z uchwyceniem paradygmatu
doktrynalno-etycznego oraz wyciągnięcia twórczych wniosków
w przypadku porównawczego studium przypadków

SD_U02EP31

kompetencje społeczne
w obliczu rozwoju postępu technologiczno-medycznego ma
świadomość obowiązku poszukiwania wiedzy i ocen
najnowszych trendów w problematyce bioetycznej

SD_K03EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

6
1. Główne prawdy doktrynalno-etyczne w Kościele katolickim, prawosławnym i ewangelickim
odnoszące się do problematyki bioetycznej 4

62. Przedstawienie głównych dokumentów normatywnych omawianych Kościołów chrześcijańskich 4

4
3. Ogólne omówienie problematyki „zmierzchu” życia człowieka wraz z zaznaczeniem
najważniejszych kwestii w dyskursie ekumenicznym 4

7
4. Szczegółowa analiza oceny uporczywej terapii, „testamentu życia” i tendencji eutanazyjnych w
doktrynie poszczególnych Kościołów chrześcijańskich 4

7
5. Szczegółowa analiza rodzajów przeszczepów oraz ich dopuszczalności w kontekście możliwości
transplantacyjnych z punktu widzenia rozpatrywanych Kościołów 4

wykład, prezentacja, dyskusja z uwzględnieniem stylu "oksfordzkiego"Metody kształcenia
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Chojnacki G. (2013): Problem zaniechania sztucznego przedłużania życia we współczesnym niemieckim dyskursie
ekumenicznym, „Studia Oecumenica” 13 (2013), s. 273-280.

Chyrowicz B. (red.) (2011): Transplantacje: spór o dar, Lublin

Dymer A. (red.) (2012): Transplantologia. Oczekiwania – Możliwości – Granice, Szczecin

Kowalski E. (2009): Osoba i bioetyka, Zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und Kirchenamt der EKD (red.) (2011): Sterbebegleitung statt aktiver
Sterbehilfe. Eine Sammlung kirchlicher Texte, Bonn – Hannover

Szczygieł K. (red.) (1998): W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów

(1996): Medycyna a prawa człowieka. Normy i zasady prawa międzynarodowego, etyki oraz moralności katolickiej,
protestanckiej, żydowskiej, muzułmańskiej i buddyjskiej, Warszawa

Literatura podstawowa

Bołoz W. (1997): Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa

Fenigsen R. (1994): Eutanazja: śmierć z wyboru?, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP4KOLOKWIUM

EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia zajęć (w formie egzaminu): pozytywny wynik egzaminu ustnego, pozytywna ocena eseju,
pozytywna ocena kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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