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Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie ze specyfiką i rodzajami aktów ludzkich oraz z historią myśli etycznej oraz podstawowymi
kierunkami etyki ogólnej.

Wymagania wstępne:

Zdolność racjonalnego i na podstawie doświadczenia rozróżnienia dobra od zła i prawdy od fałszu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. zna rzeczywistość etycznego wymiaru człowieka

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W06

H2A_W04,

K_U03

H2A_U02,
S2A_U03,

Wiedza

2. ma wiedzę na temat kierunków i systemów etycznych

Umiejętności

3. potrafi odróżniać prawo naturalne od prawa pozytywnego
(stanowionego)

K_U13

4. umie określać powinności w konkretnych sytuacjach życia

Kompetencje społeczne

S2A_U05,

5. jest zdolny do oceny godności człowieka w aspekcie wartości

K_K02

H2A_K01,

6. zdobył podstawy do kształtowania społeczności ludzkiej w
systemowym ujęciu sfery moralnej (kształtowanie ludzi
sumienia)

K_K05

H2A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Wiadomości wstępne (etymologia, źródła, cel i założenia etyki)

2

2. Kierunki w etyce

6

3. Akt ludzki

6

4. Etyka wartości. Człowiek w świecie wartości

7

5. Prawo naturalne i prawo stanowione. Synejdezjologia i aretologia

3

6. Podstawy etyki społecznej

4

Metody kształcenia

wykład informacyjny
prezentacja multimedialna
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1, 2, 3

* kolokwium

3, 4, 5, 6

* projekt

2, 3, 4, 5

* egzamin pisemny

1, 2, 3, 4, 5, 6

Egzamin pisemny z treści wykładów i przestudiowanej literatury.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie
może być ona jednak niższa niż 3,0).
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Siemianowski A. (1997): Sumienie.
Chlewiński Z. (1991): Osobowość, sumienie, religijność.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

40

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

12

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

