Kursplan

Kristna perspektiv i bioetik (7,5 hp)
Christian Perspectives in Bioethics (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0065

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B 1. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att kurserna
Introduktion till filosofin (7,5 hp) och Allmän etik (7,5 hp) är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
 kunna redogöra övergripande för de bioetiska problem som i dag aktualiseras inom
sjukvård och forskning och om grunddrag i kristen etik i olika kyrkotraditioner;
 förstå sambandet mellan grundläggande människosyn och tillämpad etik;

 visa förmåga att analysera och diskutera olika ställningstaganden till bioetiska frågor inom
forskning och sjukvård.

Innehåll
Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att vetenskapligt studera och analysera hur
kristna kyrkor och samfund belyser aktuella bioetiska frågor. Syftet med kursen är att
förmedla en fördjupad kunskap både i kristen etik och dess tillämpning på frågor som rör
människovärdet inom medicinens område och förmåga att analysera och diskutera sådana
frågor. Kursen ger en översikt över de olikartade sätten att tolka mänskligt handlande inom de
tre stora kristna traditionerna (ortodoxa, katolska och evangeliska) och över de bioetiska
frågor som i dag inställer sig inom sjukvård och forskning. Utifrån detta behandlas kyrkornas
ställningstaganden frågor som prioriteringar inom sjukvården, stamcellsforskning, kloning
och genterapi. Deltagarna får öva sin förmåga att analysera och diskutera bioetiska
ställningstaganden.

Undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels genom inlämnande
av ett PM à 4–6 A4-sidor under kursens lopp, dels genom en muntlig tentamen vid kursens slut.
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