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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-11-B ETYKA
ECTS: 6 ETHICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
1.Etyka a moralność. Teoretyczne i potoczne rozumienie etyki i moralności 2. Specyfika moralności. Natura etyki 3.Sposoby uprawiania refleksji
nad  moralnością  (etyka  opisowa)  4.  Sposoby  uprawiania  refleksji  nad  moralnością  (etyka  normatywna)  5.  Sposoby  uprawiania  refleksji  nad
moralnością (metaetyka) 6.Związek etyki normatywnej z innymi działami filozofii. Czy może istnieć etyka niezależna od filozofii? 7.Funkcje etyki
normatywnej  8.  Kierunki  etyki  normatywnej:  eudajmonizm  i  hedonizm  9.  Kierunki  etyki  normatywnej:  perfekcjonizm,  ewolucjonizm,  etyka
teocentryczna  10.Racjonalizm  i  intelektualizm  etyczny  11.Formalizm  etyczny  I.  Kanta  12.  Współczesny  formalizm  etyczny  13.Utylitaryzm  14.
Etyka umowy społecznej 15.Etyka miłości bliźniego i etyka cnoty

ĆWICZENIA
Program i cele przedmiotu. Klasyfikacja, podział etyk i  najważniejsze pojęcia. Poczatki refleksji  moralnej w historii  filozofii:  relatywizm sofistów i
intelektualizm etyczny Sokratesa. Kult cnoty w etyce cyników i hedonizm etyczny w refleksji cyrenaików. Rozwój etyki jako nauki filozoficznej w
systemach Platona i Arystotelesa. Praktyczna funkcja etyki w projektach Epikura, stoików i sceptyków. Podstawowe problemy i zagadnienia etyki
chrześcijańskiej w średniowieczu. Etyka społeczna w odrodzeniu. Autonomia poznania moralnego w etyce nowożytnej Francji i Anglii. Nowożytna
etyka  niemiecka.  Współczesne  kierunki  etyczne:  marksizm,  postmodernistyczna  etyka  nowoczesności  i  wieloznaczności,  konsekwencjalizm.
Współczesna  etyka  chrześcijańska:  neotomizm,  personalizm  etyczny,  katolicka  nauka  społeczna.  Etyki  ekologiczne  i  bioetyka.  Etos  pracy  i
zawodu. Odpowiedzialność - historia, definicje, warunki odpowiedzialności moralnej.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  ma  na  celu  wprowadzenie  studentów  w  problematykę  i  obszar  myślenia  charakterystyczny  dla  etyki;  ma  zaznajomić  studentów  z
podstawową terminologią i głównymi teoriami etycznymi; przedmiot wzbogaca i rozwija terminologię filozoficzną o pojęcia charakterystyczne dla
etyki

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W03+,  H1A_W04+,  H1A_W09+,  H1A_U03+,  H1A_U05+,  H1A_U06+,  H1A_K01+,  H1A_K04+,
S1A_W02+, S1A_W04+, S1A_U05+
Symbole efektów kierunkowych K1_W07+, K1_W11+, K1_W12+, K1_U07+, K1_U12+, K1_U18+, K1_K02+, K1_K08+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 -  Student  zna  podstawowe  pojęcia  i  główne  teorie  z  zakresu  etyki  normatywnej;  potrafi  określić  różnice  między  etyką  a  moralnością;  zna
różnice  między  głównymi  teoriami  etycznymi;  potrafi  określić  znaczenie  wiedzy  teoretycznej  do  oceny  zjawisk  moralnych;  zna  i  wskazuje
znaczenie etyki normatywnej dla rozwiązywania praktycznych problemów (K1_W07, K1_W11, K1_W12)
Umiejętności
U1 - Student potrafi nazwać i zrekonstruować omawiane teorie etyczne; wskazuje różnice między nimi; samodzielnie wyszukuje i ocenia jakość
źródeł informacji; student umie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do oceny zjawisk moralnych (K1_U07, K1_U12, K1_U18)
Kompetencje społeczne
K1  -  Zna  przyczyny  i  mechanizmy  konfliktów  moralnych.  Student  dostrzega  i  uznaje  pluralizm  etyki;  rozwija  postawę  tolerancji  wobec
różnorodności postaw etycznych; dostrzega związek między sferą wartości a problemami życia społecznego (K1_K02, K1_K08)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Brandt.  R.  B.,  1996r.,  "Etyka.  Zagadnienia  etyki  normatywnej  i  metaetyki",  wyd.  PWN,  2)  Hołówka  J.,  2002r.,  "Etyka  w  działaniu",  wyd.
Prószynski i S-ka, 3) Ricken F., 2001r., "Etyka ogólna", wyd. Antyk, 4) Singer P., 1998r., "Przewodnik po etyce", wyd. Książka i Wiedza, 5) Opara
S., 2011r., "Jak żyć? Wyłady z etyki", wyd. wyd. Akademii Humanistycznej - Pułtusk, 6) Bourke V.J., 1994r., "Historia etyki", wyd. Krupski i S-ka,
7) TYburski W., Wachowiak A., Wśsniewski R., 2008r., "Historia filozofii i etyki do współczesności", wyd. wyd. Dom Organizatora, 8) MacIntyre A.,
2009r., "Krótka historia etyki", wyd. PWN, 9) Szyszkowska M., 2010r., "Etyka", wyd. KAW, 10) MacIntyre A., 1996r., "Studium z teorii moralności",
wyd. PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Ostasz L., "Dobre, złe, odpowiedzialne, sprawiedliwe", wyd. Laterna, 2) Bauman Z., 1996r., "Dwa szkice o moralności ponowoczesnej", wyd.
wyd.  Instytut  Kultury,  3)  Ossowska  M.,  1977r.,  "Normy  moralne.  Próba  systematyzacji",  wyd.  PWN,  4)  Jonas  H.,  1996r.,  "Zasada
odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej", wyd. Platon, 5) Starzyńska-Kościuszko E., 2003r., "Etyka. Główne pojęcia i zagadnienia,
w: Podstawy filozofii pod red. S. Opary, B. Zielewskiej-Rudnickiej i A. Kucnera", wyd. UWM, 6) Filek J., 2003r., "Filozofia odpowiedzialności XX
wieku",  wyd.  Kraków,  7)  Russ  J.,  2006r.,  "Współczesna  myśl  etyczna",  wyd.  Warszawa,  8)  Anzenbacher  A.,  2010r.,  "Wprowadzenie  do
chrześcijańskiej  etyki  społecznej",  wyd.  WAM,  9)  Kotarbinski  T.,  1987r.,  "Pisma  etyczne",  wyd.  Ossolineum,  10)  Wojtyła  K.,  1986r.,  "Wykłady
lubelskie", wyd. KUL.

Przedmiot/moduł:
ETYKA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08034-11-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: II/3

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład informacyjny i problemowy (W1, U1, 
K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów, praca w 
grupach, wystąpienia, prezentacje, krytyka wybranych 
problemów (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 
Student odpowiada pisemnie na pytania obejmujące 
treści wykładów. (W1, U1, K1)
Sprawdzian pisemny 1 - student odpowiada pisemnie 
na pytania związane z tematami przerabianymi na 
ćwiczeniach (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do 
filozofii, historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Wymagania wstępne: 

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 hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ETYKA
ECTS: 6 ETHICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje 3,0 godz.

- Udział w wykładach 30,0 godz.

- konsultacje 3,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

126,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do egzaminu 30,0 godz.

- lektura tekstów źródłowych 5,0 godz.

- przygotowanie do pisemnego sprawdzianu 3,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 8,0 godz.

- przygotowanie eseju 5,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z tematyką ćwiczeń 5,0 godz.

- samodzielne lektury związane z tematyką wykladów 5,0 godz.

61,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 187,0 godz.

liczba punktów ECTS = 187,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 6,23 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 4,04 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,96 punktów ECTS.


