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Szanowni Uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.:  
 

Wspomaganie procesu rozrodu człowieka i związane z nim problemy etyczne. 
 

W ciągu czterech miesięcy od 29 listopada 2021 roku do 18 lutego 2022 roku uczestnicy kursu będą 
mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas 
telekonferencji zagadnień związanych z: zapłodnieniem pozaustrojowym oraz dylematami etycznymi, 
które mu towarzyszą.  
Szczegółowa problematyka kursu obejmuje: 
 

 
Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 20 grudnia 2021 
roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać: 

 imię i nazwisko, 

 adres mailowy uczestnika, 

 temat kursu, 

 krótką informację (uczestniczyłem / nie uczestniczyłem) o wcześniejszym uczestnictwie 
w jakimkolwiek spotkaniu akademickim, kursie e-learningowym lub innej formie zajęć organizo-
wanej przez Uniwersytet Gdański w ramach programu Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański, 

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Eduka-
cyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy jest 
za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość 
poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukoń-
czenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie pytań proszę o kontakt mailowy. 

 
Serdecznie zapraszam do udziału w kursie, 

Anna Kot 

nr Termin Temat 

1.  29.11 – 3.12.2021 Medyczne wspomaganie rozrodu człowieka – wprowadzenie do tematu. 

2.  6.12 – 10.12.2021 Naturalny proces rozrodu człowieka  – przyczyny bezpłodności. 

3.  13.12 – 17.12.2021 Historia rozwoju badań nad wspomaganiem rozrodu człowieka. 

4.  20.12 – 24.12.2021 Przykłady zabiegów wspomagających rozród człowieka. 

5.  10.01 – 14.01.2022 Etapy pozaustrojowego zapłodnienia. 

6.  17.01 – 21.01.2022 Warianty/odmiany pozaustrojowego zapłodnienia. 

7.  24.01 – 28.01.2022 Naprotechnologia 

8.  31.01 – 4.02.2022 Powikłania i zagrożenia związane z medycznym wspomaganiem rozrodu czło-
wieka. 

9.  7.02 – 11.02.2022 Dawstwo gamet oraz zarodków – stosowane na świecie rozwiązania prawne. 
Kontrowersje. 

10.  14.02 – 18.02.2022 Surogatki – problemy związane z dopuszczalnością korzystania z usług matek 
zastępczych. 

11.  21.02 – 25.02.2022 Aspekty etyczne związane procesem medycznego wspomagania rozrodu czło-
wieka. 


