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ECTS: 3 BUSINESS ETHICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Problematyka  wykładów  obejmuje  zagadnienia  etyki  życia  gospodarczego.;  sytuuje  dziedzinę  etyki  życia  gospodarczego  w  ramach  filozofii
praktycznej; pokazuje jej filozoficzne źródła i rozwój tej dziedziny. Wykład prezentuje złożone relacje między etyką a ekonomią i jej praktycznym
odzwierciedleniem-życiem gospodarczym; wskazuje podstawowe powinności firmy; analizuje etyczne programy firm.

ĆWICZENIA
Tematyka ćwiczeń stanowi rozwinięcie i uzupełnienie wykładów o zagadnienia, które studenci po wprowadzeniu mogą przygotować samodzielnie:
podstawowe  pojęcia  i  kategorie  etyczne  i  ekonomiczne;  problemy  i  konflikty  etyczne  specyficzne  dla  życia  gospodarczego;  cele  etyczne
przedsiębiorstwa; programy etyczne dla firm.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  służy  wprowadzeniu  w  problematykę  i  specyfikę  refleksji  etycznej  w  obszarze  życia  gospodarczego,  obejmuje  jego  najważniejsze
problemy i rozstrzygnięcia. Kształtuje wyobrażenie otwartego charakteru pytań i wynikającą z tego wielość stanowisk filozoficznych. Zaznajamia z
podstawową  terminologią,  przesłankami  poglądów,  ich  podstawowymi  założeniami  oraz  konsekwencjami.  Rozwija  znajomość  terminologii
filozoficznej oraz umiejętność sprawnego posługiwania się językiem filozoficznym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych  H1A_W02++,  H1A_W03++,  H1A_W04++,  H1A_W07++,  H1A_U06++,  H1A_U07++,  H1A_U09++,  H1A_K01+,
H1A_K02+, H1A_K03+, H1A_K05+, S1A_U05++
Symbole  efektów  kierunkowych  K1_W03++,  K1_W07++,  K1_W15++,  K1_U18++,  K1_U20++,  K1_U21++,  K1_K02+,  K1_K05+,  K1_K07+,
K1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  zdobywa  wiedzę  dotyczącą  prawidłowego,  etycznego  funkcjonowania  biznesu;  zna  i  definiuje  najważniejsze  pojęcia  etyczne  i
ekonomiczne, wskazuje podobieństwa i różnice między etyką i ekonomią i opisuje relacje między tymi dziedzinami. (K1_W03, K1_W07, K1_W15)
W2  -  Student  zna  najważniejsze  nurty  i  problemy  z  dziedziny  etyki  życia  gospodarczego,  ogólnie  charakteryzuje  poszczególne  elementy
etycznego  funkcjonowania  biznesu  w  sferze  makro  i  mikro;  objaśnia  znaczenie  etyki  życia  gospodarczego  dla  prawidłowego  funkcjonowania
społecznego. (K1_W03, K1_W07, K1_W15)
Umiejętności
U1  -  operuje  podstawową  terminologią  etyczną  i  ekonomiczną;  potrafi  ustalić,  określić,  przeanalizować  podstawowe  zagadnienia,  problemy  i
konflikty  etyczne  pojawiające  się  w  biznesie;  potrafi  wytyczyć  najważniejsze  humanistyczne  wartości  jakimi  przedsiębiorstwo  powinno  się
kierować; skonstruować prosty program etyczny dla przedsiębiorstwa; wskazać cele i zadania jakimi przedsiębiorstwo ma się kierować (K1_U18,
K1_U20, K1_U21)
U2 - wskazuje i na poziomie podstawowym porównuje przeciwstawne stanowiska, w sporach z dziedziny etyki życia gospodarczego; wskazuje i
ocenia  ich  kluczowe  założenia  i  konsekwencje;  samodzielnie  wyszukuje  informacje  w  źródłach  tradycyjnych  i  elektronicznych;  próbuje
samodzielnie  oceniać  ich  jakość  i  przydatność;  podejmuje  dyskusje  na  kanwie  poznawanych  poglądów  i  stanowisk  w  sferze  etyki  biznesu
(K1_U18, K1_U20, K1_U21)
Kompetencje społeczne
K1  -  dostrzega  związek  między  etyką  a  światem  biznesu;  potrafi  określić  znaczenie  etyki  dla  gospodarki  i  społeczeństwa;  dostrzega  i  uznaje
pluralizm myślenia;  samodzielnie  prezentuje  założenia  i  projekty  rozwiązań  etycznych  dla  biznesu,  a  także  podejmuje  krytykę  lub  ewentualnie
obronę  wybranych  poglądów;  rozwija  postawy  tolerancyjne,  pokory  i  dystansu;  rozwija  ciekawość  poznawczą;  (K1_K02,  K1_K05,  K1_K07,
K1_K09)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Gasparski  W.,  2007r.,  "Wykłady  z  etyki  biznesu",  wyd.  WSPiZ  im.  Leona  Koźmińskiego,  t.-,  s.-,  2)  Lazarii-Pawłowska  I.,  1992r.,  "Etyki
zawodowe jako role społeczne, w: I.  Lazarii-Pawłowska, Pisma wybrane",  wyd. Ossolineum, t.-,  s.-,  3)  Lewicka-Strzałecka A.,  1999r.,  "Etyczne
standardy firm i  pracowników",  wyd.  Wydawnictwo IfiS PAN, t.-,  s.-,  4)  Klimczak B,  1996r.,  "Etyka gospodarcza",  wyd.  Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej  we Wrocławiu,  t.-,  s.-,  5)  Chryssides G.  D.,  Kaller  J.  H.,  1999r.,  "Wprowadzenie do etyki  biznesu",  wyd.  Wydawnictwo naukowe
PWN, t.-, s.-, 6) Sternberg E., 1998r., "Etyka biznesu w działaniu", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, t.-, s.-.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Arrow  W,  1985r.,  "Granice  organizacji",  wyd.  PWN,  t.-,  s.-,  2)  Jonas  H.,  1996r.,  "Zasada  odpowiedzialności.  Etyka  dla  cywilizacji
technologicznej", wyd. Platan, t.-, s.-, 3) Pratley P, 1998r., "Etyka w biznesie", wyd. Gebether i S-ka, t.-, s.-.

Przedmiot/moduł:
ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 2013-2014
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08134-10-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/6

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 15/1
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 
wykład informacyjny (W1, W2, U1, U2, K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - definiowanie pojęć (praca ze 
źródeł internetowych) i analiza tekstów z dyskusją 
(praca z książką), (W1, W2, U1, U2, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian ustny 1 - zaliczenie ustne, wymagana 
obecność, aktywność, przedstawienie prezentacji i 
wystąpień, przygotowanie lektur (W1, W2, U1, U2, K1)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Małgorzata Ewa Mrówka
e-mail: m_mrowka@poczta.onet.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Małgorzata Ewa Mrówka
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 2013-2014
ECTS: 3 BUSINESS ETHICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 15,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

- wykłady - konsultacje/konsultacje e-mailowe 1,0 godz.

- ćwiczenia - konsultacje/konsultacje e-mailowe 2,0 godz.

33,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca - lektura tekstu źródłowego 5,0 godz.

- Samodzielna praca - przygotowanie 1 wystąpienia 5,0 godz.

- Samodzielna praca - przygotowanie do ćwiczeń 25,0 godz.

- wykłady - samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów (rozszerzenie, utrwalenie) 25,0 godz.

60,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 93,0 godz.

liczba punktów ECTS = 93,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 3,10 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,06 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,94 punktów ECTS.


