Tadeusz Biesaga SDB – Seminarium licencjackie i magisterskie 2013/2014
Na mojej stronie domowej www.biesaga.info w linku: Promotor jest ponad 200
tytułów napisanych pod moim kierunkiem prac. Przegląd tych tytułów przez studentów
ułatwia im sformułowanie własnych tematów. Po zainteresowaniu się studenta jakimś nurtem
etycznym, przedstawiam na seminarium napisane w tym nurcie prace i formułujemy dla niego
nowy, jeszcze nie przebadany problem.
Na prowadzonym przeze mnie seminarium piszemy prace z: etyki ogólnej i
szczegółowej, bioetyki, etyki medycznej, ekologii. W pracach tych dość często umieszcza
się w tytule nazwisko omawianego etyka, bioetyka, lekarza-etyka. Jeśli chodzi o sposób
podejścia w badaniu etyki różnych nurtów, to po zreferowaniu w dwu rozdziałach danej
propozycji np. podstaw etyki, w trzecim rozdziale przeprowadza się krytykę immanentną i
ewentualnie transcendentną z pozycji tzw. personalizmu realistycznego, ujawniającego zbyt
wąskie np. scjentystyczne, naturalistyczne ujęcie człowieka i norm moralnych.
W tym duchu można pisać prace ujawniające podstawy etyki lub wybrane problemy
etyczne u etyków różnych nurtów i szkół filozoficznych, m. in. takich jak:
Boldem podane są NOWE nazwiska etyków proponowane do prac dyplomowych:
a. nurt filozofii arystotelesowsko-tomistycznej (J. Maritain, J. Woroniecki, T. Ślipko,
John Finis)
b. personalizm realistyczny (K. Wojtyła, T. Styczeń, A. Szostek, A. Rodziński, A.
Półtawski, A. Reimers R. Spaemann, i in.)
c. fenomenologia realistyczna (D. v. Hildebrand, M. Scheler, R. Ingarden, Edyta Stein,
J. Seifert, John Crosby, Antoni Siemianowski, Adam Węgrzecki i in.)
d. szkoła lwowsko-warszawska (Tadeusz Kotarbiński, M. Ossowska, I. LazariPawłowska)
e. psychoanaliza (A. Fromm, V. Frankl oraz psychologia humanistyczna: A. Kępiński,
K. Dąbrowski)
f. egzystencjalizm (G. Marcel, J. Tischner, St. Grygiel, Ch. Taylor)
g. Przeciwstawiamy bioetykę godności osoby (Jan Paweł II, B. Chyrowicz, M.
Machinek, Paul, Ramsey, Leon Kass, Patrick Lee), bioetyce jakości życia
(utylitarystyczna bioetyka Z. Szawarskiego, Petera Singera, kulturowa – K.
Szewczyka, pragmatyczna – Hołówki, liberalna – P. Łukowa)
h. z bioetyki społecznej piszemy prace dotyczącą dokumentów bioetycznych
międzynarodowych, państwowych i kościelnych (Europejska Konwencja
Bioetyczna, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Kodeks Etyki Lekarskiej itp.) oraz
organizacji: prolife i antilife wraz z ich twórcami); sporów: o definicję śmierci, o
rozróżnienie uporczywej terapii od eutanazji, o sztuczną prokreację, o eugenikę
prenatalną,
i. W ramach rozpoczętego przeze mnie tematu badawczego „Etyka medyczna polskich
lekarzy po II wojnie światowej, proponuję licencjaty czy magisteria opracowujące
etykę lekarską następujących polskich lekarzy: (Bogusz Józef 1904-1993;
Kielanowski Tadeusz1905-1992; Aleksandrowicz Julian 1908-1988; Rużyłło
Edward 1909-2009; Gibiński Kornel, Stanisław 1915-2012; Fijałkowski
Włodzimierz1917-2003; Chłap Zbigniew 1928 ; Brzeziński Tadeusz 19292010;Tołłoczko Tadeusz 1929-; Krzysztof Szczygieł 1929-2010; Gajda Zdzisław
1930-; Umiastowski Jerzy 1933-; Szulc Roman, Władysław 1935-; Szczeklik
Andrzej 1938-2012; Chazan Bogdan 1944-; Kałuża Józef 1929-2003)
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