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08034-11-DF ETYKA ZAWODOWA
ECTS: 3 PROFESSIONAL ETHICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Na wykładzie  przedstawia  się  najważniejsze  zagadnienia  z  problematyki  etyki  zawodowej.  W szczególności  omawia  się  następujące  kwestie  :
Etyka jako nauka filozoficzna.  Podstawowe działy  etyki.  Etyka a  moralność.  Związki  etyki  z  innymi  dziedzinami  wiedzy.  Teoretyczne podstawy
etyki  zawodowej.  Społeczne  znaczenie  etosu,  honoru  zawodowego,  problemy  etyki  zawodowej  w  uwarunkowaniach  współczesności.  Analiza
argumentów za konstruowaniem kodeksów etyki  zawodowej oraz przeciwko ich tworzeniu.  Przegląd treści  kodeksów etyki  zawodów :"zaufania
publicznego" - etyki zawodu lekarza, policjanta, wojskowego, pracownika wymiaru sprawiedliwości, kapłana, dziennikarza, polityka, nauczyciela.
Problemy etyki zawodowej ludzi nauki.

ĆWICZENIA
Na ćwiczeniach podjęto szczegółową analizę treści kodeksów etyki zawodowej oraz dyskusję an temat regulacji tam zawartych. W szczególności
tematem  rozważań  staną  się  kodeksy  etyki  następujących  zawodów  :  lekarza,  policjanta,  wojskowego,kapłana,  dziennikarza,  nauczyciela.  Na
ćwiczeniach  szczegółowo  analizuje  się  uwarunkowania  etyczne  w  pracy  nauczyciela  akademickiego  i  działania  podjęte  w  celu  stworzenia
kodeksu etyki zawodowej dostosowanego do specyfiki tej profesji.

CEL KSZTAŁCENIA
Na  wykładach  i  ćwiczeniach  z  tego  przedmiotu  akcentuje  się  specyfikę  zagadnień  etyki  zawodowej  w  obszarze  problematyki  myśli  etycznej.
Ponadto  wskazuje  się  znaczenie  zagadnień  etyki  zawodowej  we  współczesnych  uwarunkowaniach  życia  społecznego  zwłaszcza  w  zawodach
tzw. "zaufania publicznego". Na zajęciach zostaną podjęte również kwestie związków między treścią norm prawnych, norm etycznych i regulacji
ujętych w kodeksach etyki zawodowej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W01+, H1A_W02+, H1A_W05+, H1A_U02+, H1A_U03+, H1A_K01++, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W02+, K1_W03+, K1_U01+, K1_U02+, K1_K01+, K1_K02+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Zna i rozumie w zakresie podstawowym związki między refleksja filozoficzna a zjawiskami kulturowymi (K1_W01)
W2 - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o przedmiotach i metodach myślenia filozoficznego (K1_W02)
W3 - Opanował podstawową terminologie w języku polskim (K1_W03)
Umiejętności
U1 - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K1_U01)
U2 - Samodzielnie zdobywa wiedzę (K1_U02)
Kompetencje społeczne
K1 - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K1_K01)
K2 - Jest otwarty na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii, wynikającą z nowej wiedzy i jej uzasadnienia (K1_K02)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Sarapata A. (red.), 1971r., "Etyka zawodowa", wyd. "Książka i Wiedza", s. s. 327, 2) Goćkowski J., Pigoń K., 1991r., "Etyka zawodowa ludzi
nauki", wyd. "OSSolineum", s.s. 288, 3) Goćkowski J., 1996r., "Ethos nauki i role uczonych", wyd. Wyd. "Secesja", s.s. 348, 4) Andrzejuk A. (red.),
1998r., "Zagadnienia etyki zawodowej", wyd. Warszawa, 5) Gasparski W., 2000r., "Wykłady z etyki biznesu", wyd. Warszawa , 6) Konstańczak S.,
2000r., "Odkryć sens życia w swej pracy. Wokól problemów etyki zawodowej", wyd. Wyd. WSP w Słupsku, s.s. 208, 7) Mysłek W., 2010r., "Etyka
zawodowa. Uwarunkowania. Konteksty. Zastosowania", wyd. Wud. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Czartoryski  A.,  1925r.,  "Katechizm  rycerski",  wyd.  Warszawa,  2)  Boziewicz  W.,  1939r.,  "Polski  kodeks  honorowy",  wyd.  Warszawa  ,  3)
Biegański  W.,  1947r.,  "Myśli  i  aforyzmy  o  etyce  lekarskiej",  wyd.  Warszawa,  4)  Kielanowski  T.,  1985r.,  "Etyka  i  deontologia  lekarska",  wyd.
Warszawa,  5)  Golka  B.,  Michalski  B.,  1989r.,  "Etyka  dziennikarska  a  kwestie  informacji  masowej",  wyd.  Warszawa,  6)  Kowalewski  S.,  1984r.,
"Etyka  zawodowa  w  administracji",  wyd.  Warszawa,  7)  Olejnik  S.,  1995r.,  "Etyka  lekarska",  wyd.  Katowice,  8)  Ossowska  M.,  1986r.,  "Ethos
rycerski  i  jego  odmiany",  wyd.  Warszawa,  9)  Stefański  M.,  1996r.,  "Etyka  zawodowa  policjanta",  wyd.  Słupsk,  10)  Weber  M.,  1994r.,  "Etyka
protestancka a duch kapitalizmu", wyd. Lublin , 11) Zdaniewicz W., 1997r., "Dzisiejszy ethos kapłana", wyd. 'Ethos", nr 38/39.
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Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 15/1
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład informacyjny. Przedstawia się 
najważniejsze problemy etyki zawodowej. (W1, W2, 
W3, U1, U2, K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne - Analiza treści kodeksów etyki 
zawodowej i dyskusja na temat regulacji tam 
zawartych. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie ćwiczeń jest 
możliwe na podstawie znajomości problematyki 
ćwiczeń i pozytywnej oceny z kolokwium. (W1, W2, 
W3, U1, U2, K1, K2)
Sprawozdanie 2 - zaliczenie na podstawie pisemnego 
opracowania przez studenta treści określonego 
kodeksu etyki zawodowej ( praca w grupach) (W1, 
W2, W3, U1, U2, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Etyka normatywna, 
etyka opisowa, historia filozofii strożytnej i 
średniowiecznej
Wymagania  wstępne:  Znajomość  założeń
podstawowych  koncepcji  etycznych  z  historii  myśli
etycznej
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dr hab. Dariusz Barbaszyński, mgr Marek Jawor
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ETYKA ZAWODOWA
ECTS: 3 PROFESSIONAL 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.

30,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Opracowanie treści kodeksu etyki zawodowej (praca w grupie) 30,0 godz.

- przygotowanie do kolokwium 15,0 godz.

45,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 75,0 godz.

liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 3,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,80 punktów ECTS.


