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ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Główny obszar moich badań obejmuje zagadnienia związane z rozwojem wiedzy medycznej.
Interesują mnie procesy pozyskiwania i oceny danych klinicznych stanowiących podstawę
tworzenia algorytmów decyzyjnych w praktyce medycznej. Przedmiotem moich analiz jest
proces diagnozy medycznej i błędy popełniane w tym procesie, jak również ocena
wiarygodności danych uzyskiwanych w badaniach klinicznych dla potrzeb uzasadniania decyzji
terapeutycznych.
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AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY
Ocena wiarygodności badań klinicznych.


Ocena wiarygodności badań klinicznych.



Mechanistyczna koncepcja wyjaśniania

OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ
Współpraca w ramach sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego.
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
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PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW


Ewolucja koncepcji Evidence-based medicine.



Koncepcje wyjaśniania w medycynie.



Problemy etyczne podejmowania decyzji medycznych na podstawie badań klinicznych.



Spór o informatywność eksperymentalnych i obserwacyjnych badań z udziałem ludzi.



Błąd lekarski.



Zagadnienie niepewności i metody jej eliminowania w procesie diagnozy medycznej.

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW
Ukończone studia z filozofii, kognitywistyki lub pokrewne oraz chęć do pracy z materiałami z
zakresu badań klinicznych.
Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii trwają cztery lata. Możliwe jest uzyskanie stypendium
doktoranckiego. Osoby zainteresowane współpracą proszę o wcześniejszy kontakt:
rzeto@amu.edu.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE
Więcej informacji o mnie na stronie: http://rzeto.home.amu.edu.pl/
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