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08134-10-O ETYKA NORMATYWNA
ECTS: 4 NORMATIVE ETHICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wykłady dotyczą zagadnień etyki normatywnej.

ĆWICZENIA
Zajęcia dotyczą zagadnień etyki normatywnej.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  służy  wprowadzeniu  w  problematykę  i  specyfikę  tradycyjnej  refleksji  etycznej.  Pokazuje  najważniejsze  problemy  i  rozstrzygnięcia  w
zakresie etyki.  Kształtuje wyobrażenie otwartego charakteru pytań i  wynikającą z tego wielość stanowisk etycznych. 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_W03+, H1A_W04+, H1A_W05+, H1A_U06+, H1A_K04+, S1A_W06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W04+, K1_W07+, K1_U12+, K1_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - H1A_W03 Opanował podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim. Zna źródła, istotę, sposób funkcjonowania norm określających
ludzkie zachowania oraz istnienie struktur i działanie instytucji społecznych, a także ma podstawową wiedzę o poglądach na struktury i instytucje
społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych (K1_W04, K1_W07)
Umiejętności
U1 - H1A_U05 Poprawnie posługuje się poznaną terminologią filozoficzną. Wykrywa podstawowe związki między rozwojem idei filozoficznych a
procesami społecznymi i kulturowymi (K1_U12)
Kompetencje społeczne
K1 - H1A_U05 Stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej postęp. Rozumie etyczne następstwa wynikające z wymogu
rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce oraz w prowadzonych sporach filozoficznych (K1_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) B.  Williams,  2006r.,  "Moralność:  wprowadzenie do etyki",  wyd.  Warszawa,  2)  T.  Ślipko,  2002r.,  "Zarys etyki  ogólnej",  wyd.  Kraków, 3)  R.  B.
Brandt, 1996r., "Etyka", wyd. Warszawa , 4) V. J.Bourke, 1994r., "Historia etyki", wyd. Krupski i S-ka, 5) (red.) P. Singer, 2002r., "Przewodnik po
etyce", wyd. Warszawa, 6) (wyb.) E. Podrez, 1993r., "W kręgu dobra i zła", t.I i II.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  (wyb.)  Z.  Kalita,  1995r.,  "Etyka,  antologia  tekstów",  wyd.  Wrocław ,  2)  (red.)  S.  Jedynak,  1994r.,  "Mały  słownik  etyczny",  wyd.  Lublin  ,  3)  J.
Teichman, 2002r., "Etyka społeczna", wyd. Warszawa.

Przedmiot/moduł:
ETYKA NORMATYWNA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-10-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: II/4

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład problemowy (W1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 
Studenci piszą egzamin. (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Historia filozofii
Wymagania  wstępne:  ogólna  znajomość  historii
filozofii

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 Andrzej Leon Stoiński
e-mail: andrzej.stoinski@gmail.com
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Andrzej Leon Stoiński
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ETYKA NORMATYWNA
ECTS: 4 NORMATIVE ETHICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- samodzielna praca studenta 40,0 godz.

40,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 100,0 godz.

liczba punktów ECTS = 100,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 4,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 4 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,40 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,60 punktów ECTS.


