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Etyka w zawodzie dietetyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.M8HS.0656.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Monika Bronkowska

Pozostali prowadzący Monika Bronkowska

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu etyki, zorientowaną
na aspekty antropologiczne.

C2
Student będzie dostrzegał sytuacje stanowiące problem natury moralnej, będzie podejmował ich analizę, dążąc
do rozwiązania w oparciu o logiczną argumentację; podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym w oparciu
o zasady etyki; podejmie pracę z pacjentem/klientem zgodnie z zasadami etyki; będzie odczuwał potrzebę
kształtowania swej postawy moralnej.

C3 Zapoznanie studenta z zasadami etyki dietetyka i medycznej i ich praktyczne zastosowanie. Kształtowanie
tolerancyjnej postawy studenta dążącej do samodoskonalenia się w aspekcie moralnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Uwarunkowania etyczne, ekonomiczne, prawne
i społeczne związane zawodem dietetyka NŻD_P7S_WK10 Zaliczenie ustne

W2 dylematy współczesnej cywilizacji oraz relacje
społeczne NŻD_P7S_WK12 Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Komunikować się ze specjalistami z dziedziny
technologii żywności oraz jednostkami i grupami
społecznymi w aspekcie żywienia człowieka, promocji
zdrowia, przedstawiać i uzasadniać swoje stanowisko

NŻD_P7S_UW02 Zaliczenie ustne

U2
Współdziałać i pracować w grupie, kierować zespołem
ludzkim i być świadomym odpowiedzialności
za wspólne realizowane działania

NŻD_P7S_UU10 Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz środowiska
społecznego oraz wypełniania zobowiązań
społecznych

NŻD_P7S_KO04 Zaliczenie ustne

K2
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
i podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych
zasad

NŻD_P7S_KOR6 Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2
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Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład. 1: Etyka – wprowadzenie: przedmiot etyki, podstawowe pojęcia, podział.

Wykład. : Etyka ogólna a etyka zawodowa.

Wykład. 3: Wybrane szkoły filozoficzno-etyczne.

Wykład. 4: Dojrzewanie do wartości wg Lawrence’a Kohlberga

Wykład. 5:  Zasady etyki medycznej (wg Childressa i Beauchampa)

Wykład. 6: Idea tolerancji a praca dietetyka: religijne i kulturowe odrębności
dietetyczne

pacjenta/klienta

Wykład. 7:  Bioetyka – wprowadzenie; wybrane procedury medyczne i ich ujęcie w
aspekcie moralności

Wykład. 8: Etyka badań naukowych

Wykład. 9:  Problem/dylemat moralny w pracy dietetyka – analiza w oparciu o
logiczne argumenty i

wybrane teorie etyczne.

Wykład. 10:  Przestrzeganie praw pacjenta jako powinność moralna dietetyka

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 100%

Wymagania wstępne
Etyka zawodowa, Etyka w pracy dietetyka i terapeuty, Wprowadzenie do ustawodawstwa związanego z prowadzeniem
własnej praktyki dietetycznej
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Literatura
Obowiązkowa

Środa M.: Etyka dla myślących. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca; 2010.1.
Beauchamp T.L., Childress J.F.: Zasady etyki medycznej. Warszawa: Książka i Wiedza; 1996. (wybrane fragmenty2.
wskazane przez wykładowcę) Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. z 2012 poz. 159 Piśmiennictwo
uzupełniające
Hartman J., Woleński J.: Wiedza o etyce. Warszawa – Bielsko – Biała: PWN; 20083.

Dodatkowa

Kodeks Pracy, Wyd. Prawne, Warszawa, 20171.
Szewczyk K.: Bioetyka. Medycyna na granicach życia . T 1 i 2. Warszawa: PWN; 20092.
Wybrane pozycje z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD_P7S_KO04 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych, a także dbałości o prestiż i etos zawodu dietetyka

NŻD_P7S_KOR6
Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i podejmowania działań na
rzecz przestrzegania tych zasad, a także za właściwe prowadzenie prac doświadczalnych oraz działań
związanych z zawodem dietetyka

NŻD_P7S_UU10 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, w tym również
kierować zespołami ludzkimi

NŻD_P7S_UW02
Absolwent potrafi poszukiwać, analizować i twórczo wykorzystywać informacje pochodzące z różnych
dziedzin nauki, w tym też z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, z zachowaniem prawa
autorskiego, dokonać analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa

NŻD_P7S_WK10
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania etyczne, ekonomiczne, prawne i społeczne związane z
zawodem dietetyka, w tym pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i
prawa autorskiego

NŻD_P7S_WK12 Absolwent zna i rozumie rozumie dylematy współczesnej cywilizacji oraz relacje społeczne


