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Technologie reprodukcji i biopolityka
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Socjologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia licencjackie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2020/2021

Kod przedmiotu
HSOCS.I20K.1583862122.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Stella Grotowska

Prowadzący zajęcia Stella Grotowska

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom zagadnień dotyczących podstawowych zagadnień biopolityki.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie pojęcie biopolityki oraz
społeczne znaczenie technologii reprodukcyjnych

SOC1A_W03,
SOC1A_W05,
SOC1A_W10

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium

W2 Student zna i rozumie polityczny kontekst regulowania
życia na poziomie indywidualnym i zbiorowym

SOC1A_W02,
SOC1A_W04,
SOC1A_W06

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie analizować wybrane
problemy biopolityczne przy użyciu aparatu nauk
społecznych

SOC1A_U02, SOC1A_U03,
SOC1A_U07

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do aktywnego udziału w dyskursie
publicznym na tematy biopolityczne

SOC1A_K02, SOC1A_K05,
SOC1A_K06

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium, Referat

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem biopolityki jako pojęcia oznaczającego techniki zarządzania ludzką
indywidualnością  i  populacją.  W  trakcie  zajęć  studenci  przeprowadzą  analizę  dyskursu  wokół  wybranych  tematów
biopolitycznych, takich jak aborcja, eutanazja i in vitro.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Konwersatorium 30

Dodatkowe godziny kontaktowe 2

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 5

Przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
54

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

 

Biopolityka - podstawowe założenia, życie jako podstawa polityki, biopolityka ekologiczna i biopolityka technocentryczna.

Literatura:

T. Lemke, Biopolityka, Warszawa 2010, s. 7-15, 31-41.

 

M. Foucaulta rządzenie żywymi: nakaz życia i zgoda na śmierć, rasizm, ekonomia polityczna i rządy liberalne, opór i praktyki wolnościowe.

Literatura:

T. Lemke, Biopolityka, Warszawa 2010, s. 42-63.

M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2009, s. 190-201.

 

Giorgio Agamben - obóz jako ukryta matryca polityki. Stan wyjątkowy, nagie życie, pandemia

Literatura:

T. Lemke, Biopolityka, Warszawa 2010, s. 64-77.

G. Agamben, Where are we now? The epidemic as politics, London 2021, p. 26-30,38-41, 96-98,  114-115.

 

Ekologia: od umiłowania natury do radyklanego ruchu ekologicznego i z powrotem. Ekologia głeboka, bioregionalizm, ekofeminizm, działania praktyczne.

Literatura:

D. Peterson del Mar, Ekologia, Poznań 2010, s. 17-21, 167-193.

Literatura dodatkowa:

K. O’Mahony , Blurring Boundaries: Feral Rewilding, Biosecurity and Contested Wild Boar Belonging in England „Conservation & Society” 2020, Vol. 18, 2.

 

Eugenika: źródła eugeniki, ruchy eugeniczne, eugenika i eksterminacja, ewolucja-środowisko-genotyp, interwencje genetyczne.

Literatura:

J. Binnebesel, D. Baczała, P. Błajet, Eugenika - aspekty historyczne, biologiczne i edukacyjne, „Studia Edukacyjne” 2019, 52.

Literatura dodatkowa:

D. Wikler, Can we learn from eugenics? „Journal of Medical Ethics” 1999, 25.

J. M. Aultman, Eugenomics: Eugenics and Ethics in the 21st Century, „Genomics, Society and Policy” 2006, Vol.2, 2.

 

Kontrola populacji, polityka jednego dziecka w Chinach (geneza, funkcje)

Literatura:

S.  Greenhalgh,  Missile Science, Population Science: The Origins of China's One-Child Policy, „The China Quarterly”  2005, 182.

J. Zhang, The Evolution of China's One-Child Policy and Its Effects on Family Outcomes, „The Journal of Economic Perspectives” 2017, 1.

 

Antynatalizm: pronatalizm i antynatalizm, początki antynatalizmu, współczeny antynatalizm.

Literatura:

R. Florkowski, Pro- i antynatalizm. Spór o sens życia i sposoby ratowania planety „Fabrica Societatis” 2020,4.

Literatura dodatkowa:

F. Karuga et.al., The Causes and Role of Antinatalism in Poland in the Context of Climate Change, Obstetric Care, and Mental Health, „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2022, 19.

CBOS, Postawy prokreacyjne kobiet, Komunikat z badań nr 2023, 3.

 

Eugenika sprywatyzowana - aborcja

Aborcja: demograficzne efekty upowszechnienia aborcji, prawo do aborcji, postawy wobec aborcji, argumenty pro-life i pro-choice, selekcja do aborcji.

Literatura:

Gwiazda, Kontrowersyjna „polityka” kontroli urodzeń za pomoca ̨aborcji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, 4
Literatura dodatkowa:

CBOS, Jakiego prawa aborcyjnego oczekuja ̨Polacy? Komunikat z badań nr 144/2016.

CBOS, O dopuszczalności przerywania ciaż̨y i protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Komunikat z badań nr 153/2020.

 

Eugenika sprywatyzowana - eutanazja

Śmierć zbiurokratyzowana, nowa definicja śmierci jako śmierci mózgowej, debata publiczna o eutanazji w Polsce, eutanazja a biowładza, biopolityka Kościoła.

Literatura:

Anna E. Kubiak, Debata o eutanazji wobec biowładzy, „Studia Socjologiczne” 2012, 3.

Literatura dodatkowa.

P. Góralski, Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji, Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2008, 22.

CBOS, Stosunek Polaków do wybranych zjawisk i zachowań kontrowersyjnych moralnie. Komunikat z badań nr 165/2021.

 

Problemy transplantacji: medyczny kontekst transplantacji, wpływ transplantacji na praktyki medyczne, transplantacja a przyszłość medycyny, prawne aspekty transplantacji (definicja śmierci mózgowej, regulacje
prawne), konsekwencje społeczne, antropologiczne i etyczne transplantacji.

Literatura:

M. Nowacka, Transplantacje (przegląd zagadnień), Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), DOI: 10.26106/RPX8-9125, Kraków 2014.

Literatura dodatkowa:

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, Organ transplant tourism, Council of Europe 2019,
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/SOC/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191203-TransplantTourism-EN.pdf

G. T. Flaherty., N. Nasir, C. M. Gormley, S. Pandey, Transplant Tourism and Organ Trafficking: Current Practices, Controversies and Solutions, JTMGH International Journal of Travel Medicine and Global Health 2021,9.

 

Genetyzacja - nowy paradygmat biologii i medycyny, zdrowie, choroba, medykalizacja, badania genetyczne a etyka, badania genetyczne a tożsamość, biologiczne obywatelstwo.

Literatura:

J. Domaradzki, Genetyzacja społeczeństwa, społeczne konsekwencje nowej genetyki, „Studia Socjologiczne” 2012, 2.

Literatura dodatkowa:

J. Domaradzki, Genetyka, esencjalizm i tożsamość, „Studia Socjologiczne” 2017, 1.

 

Reprodukcja biowładzy na poziomie technologii i marketingu produktów medycznych (na przykładzie testów genetycznych).

Literatura:

A. Walczak, B. Walczak, Naukowo-biznesowe joint venture jako nowa instancja biowładzy, w: M. Jewdokimow, T. Chmielewska-Ignatowicz, Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-
kulturowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 95-120.

 

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium
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Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Praca z tekstem przewodnim/materiałem źródłowym, Praca grupowa, Zdalne kształcenie, Prace kontrolne i przejściowe,
Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Projekt, Case study, Project based learning, Debata oksfordzka

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia
przedmiotu

Konwersatorium Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Kolokwium, Referat
Obecność na zajęciach,
zaliczenie kolokwium i
prezentacja referatu

Dodatkowy opis

-

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Poszczególne zajęcia student zalicza w formie obecności i aktywnego udziału w dyskusji

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa jest wyliczania na podstawie ocen cząstkowych za: merytoryczną aktywność na zajęciach, zaliczenie
kolokwium, prezentację referatu. 

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Nieobecność zalicza się podczas indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia lub krótkiej kartkówki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa

Literatura obowiązkowa została podana przy każdej jednostce tematycznej.1.

Dodatkowa

M. Foucault, Narodziny biopolityki, Warszawa 2011.1.
E. Geulen, Giorgio Agamben. Wprowadzenie, Warszawa 2012.2.
Kaczmarek Emilia (2014) Między biopolityką a bioetyką, „Journal of Political Theory” vol. 17, s. 11-20.3.
Leźnicki Marcin, Lewandowska Aleksandra (2013) Biomedykalizacja a genetyczne udoskonalanie człowieka w kontekście4.
analiz bioetycznych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” nr 45.
Sikora Michał (2014) Optyka władzy. Wokół współczesnych technik panoptycznych, „Przestrzeń Społeczna”, nr 1, s.5.
145-157.
Wróbel, Szymon (2011) Biopolityka indywidualna a biopolityka państwowa, “Praktyka Teoretyczna”, nr 2, s. 39-50.6.
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Badania i publikacje
Publikacje

„Wojna kulturowa” w codzienności : problem nauczania religii w szkole w dyskursie prawicowych portali informacyjnych1.
— ”Culture war” in everyday life : the problem of teaching religion at school in the discourse of right-wing information
portals / Stella GROTOWSKA // Przegląd Religioznawczy ; ISSN 1230-4379. — 2020 nr 1/275, s. 159–170.
Obraz macierzyństwa w polskiej blogosferze parentingowej — An image of motherhood in the Polish parenting2.
blogosphere / Stella GROTOWSKA // Horyzonty Wychowania ; ISSN 1643-9171. — 2019 vol. 18 no. 45, s. 23–33.
Changing family and family responsibilities / Stella GROTOWSKA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to3.
Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t.
17/4, s. 7–17.



6 / 6

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC1A_K02 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i
teoretycznych, a w razie trudności zasięga opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.

SOC1A_K05 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej i opinii ekspertów dla rozumienia i rozwiązywania
współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych

SOC1A_K06
Zdaje sobie sprawę ze społecznych korzyści bycia aktywnym aktorem życia w skali lokalnej i globalnej,
wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym oraz ekonomicznym wykazując
się przedsiębiorczością .

SOC1A_U02 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z
uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.

SOC1A_U03 Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie
ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.

SOC1A_U07 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym
świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.

SOC1A_W02 Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia,
psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).

SOC1A_W03 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami
analizy rzeczywistości społecznej.

SOC1A_W04 Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.

SOC1A_W05 Ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne; ma wiedzę o źródłach
tych norm ich naturze, zmianach i sposobach wpływania na ludzkie zachowania.

SOC1A_W06 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi
oraz między ich elementami.

SOC1A_W10 Zna ogólne zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w
społeczeństwie i kulturze.


