
„(…) Jeśli chodzi o metody dydaktyczne stosowane podczas zajęć to (…)po prostu staram się studentów traktować 
poważnie i z uwagą wsłuchiwać w ich potrzeby. Zajęcia mają postać trochę wykładową, trochę warsztatową, trochę 
konferencyjną.

Gdy chodzi o wykład, to (…) jest to wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z prezentowaną materią. Istota kryje się, jak sądzę, w tej prezentowanej materii. Całość 
dotyczy nowoczesnych technologii medycznych i ich wpływu na prawo a niekiedy odwrotnie wpływu prawa na te 
nowoczesne technologie. Są to zagadnienia, które dzieją się w ramach otaczającej studentów rzeczywistości.  

W ramach warsztatów często ma miejsce analiza tekstów prawnych z dyskusją, rozwiązywanie stanów faktycznych, 
rozwiązywanie kazusów i próba spojrzenia na sytuację z różnych punktów widzenia. Studenci mogą sami 
przygotować projekty ustaw czy teksty do publikacji.

Gdy chodzi o zainteresowanie: całość jest w atrakcyjnym opakowaniu, każde spotkanie staram się urozmaicić �lmem 
lub materiałem prasowym, często zapraszam lekarzy specjalistów, którzy nowoczesne technologie stosują. Studenci 
mogą wówczas zadawać pytania praktykom i specjalistom (…)

Na koniec: do wykładów mam prezentacje power point, dobrą dykcję, nie spóźniam się i kończę o czasie, jestem do 
dyspozycji także poza zajęciami.  

(…)Wydaje mi się, że istota tych zajęć i ich popularność wśród studentów przejawia się w tym, że mniej tu chodzi o 
<<wykucie regułek>> i nauczenie jedynie słusznych koncepcji przedstawionych na wykładzie a bardziej o to, że 
studenci zdają sobie sprawę ze złożoności otaczającego ich świata i tego, że od kształtu prawa może zależeć bardzo 
wiele. Przede wszystkim studentów należy wysłuchać i wsłuchać się w ich potrzeby”.

  

Prawo wobec nowych technologii medycznych
WYRÓŻNIONE ZAJĘCIA

Prof. UAM dr hab. Joanna Haberko 

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OPINIE STUDENTÓW

„Prawo wobec nowych 
technologii medycznych - dr 
hab. J. Haberko. Pełen treści 

merytorycznych wykład, 
przeplatany wykładami 

wybitnych przedstawicieli nauk 
medycznych”. 

„Na wykłady zapraszani byli goście 
- specjaliści w danej dziedzinie. 
Ponadto, poruszane były tematy 
kontrowersyjne, zachęcające do 
dyskusji, myślenia oraz czynnego 

udziału w zajęciach”.

„Każdy wykład cyklu 
skłaniał do głębokich 

przemyśleń zarówno od 
strony naukowej jak i od 
strony ludzkiej tragedii, 

rozterki i niebywale 
ciężkich wyborów”.

WYKŁADOWCY O SWOICH ZAJĘCIACH W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ O WYRÓŻNIENIU


