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שם המרצה :ד"ר פרנץ מיכל
שם הקורס :אתיקה למגמות הקליניות
קוד קורס60-771-01 :
סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים :תשע"ט סמסטר :א' היקף שעות 2 :ש"ס
א .מטרות הקורס:
להקנות ידע בתחום האתיקה המקצועית עם דגש יישומי ,במטרה להקנות כלים להתמודדות עצמאית של
אנשי המקצוע עם דילמות אתיות .הקורס ישתלב בתהליך ההתפתחות של הסטודנט לאיש מקצוע בעל
זהות מקצועית אתית וערכית.
ב .תיאור הקורס:
אתיקה מקצועית מהפן התיאורטי והפילוסופי .היכרות עם הקודים האתיים הרלוונטיים ,מושגים
ועקרונות אתיים ,סוגיות המרכזיות בשיח האתי כיום כגון סודיות ,יחסים כפולים ,כסף ,דילמות בהכשרה,
ועוד .הזיקה בין השיח האתי ,לחוק ,ולנתינת השירות המקצועי .התמודדות מעשית עם דילמות אתיות,
אתיקה במחקר.
ג .דרישות קדם:
בהתאם לצורך יעשה שימוש בהצגות מקרים ומשחקי תפקידים ,קריאה בעיתונות וניתוח אתי
לאירועים רלוונטיים עדכניים מהארץ ומהעולם ,התייחסות לפסקי דין עדכניים ,קטעי סרטים
רלוונטיים.
ד.

חובות  /דרישות  /מטלות:
•
•
•
•

פרזנטציה בפני הכתה
תרגיל שיוגש בסוף הקורס )פרטים יוסברו בקורס(
השתתפות פעילה בשיעורים
נוכחות חובה

ה .מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
•

פרזנטציה40% :

•

תרגיל50% :

•

נוכחות5% :

•

השתתפות ותרומה מיוחדת5 % :
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