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Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

Forma zaliczenia

Wykład

30

2

-

-

Zaliczenie

Ćwiczenia

30

2

-

-

Zaliczenie na

Konwersatorium

30

2

-

-

ocenę
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Studenci w trakcie zajęć opanowują problematykę z zakresu teoretycznych podstaw etyki oraz praktycznych zastosowań w praktyce życiowej. Studenci nabywają także
kompetencji w zakresie posługiwania się terminologią etyczną i rozstrzygania najczęściej spotykanych dylematów moralnych

Wymagania wstępne
Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z propedeutyki filozofii oraz zakresu historii filozofii a także operować podstawową terminologią filozoficzną

Zakres tematyczny
Kulturowe i historyczne zróżnicowanie moralności. Biologiczne i społeczne determinanty moralności Etyka jako dyscyplina naukowa. Podstawowe kategorie, systemy i kierunki
etyczne. Etyka opisowa. Psychologia moralności. Rozwój moralny. Etyka normatywna. Świat wartości. Internalizacja wartości moralnych. Metaetyka. Granice dyskursu
moralnego. Zarys dziejów etyki. Etyka współczesna. Kodeksy moralne. Kryzys moralny. Problemy moralne współczesnego świata

Metody kształcenia
Wykład: wykład tekstu przewodniego, wykład problemowy
Ćwiczenia: praca z dokumentami źródłowymi, symulacja, metoda przypadków, praca w grupach
Konwersatorium: dyskusja panelowa, metoda problemowa, symulacja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Ma wiedzę o regułach konstytuujących i regulujących struktury i życie

KCDF1_W03

dyskusja

Wykład

społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach

KCDF1_W09

obserwacja i ocena aktywności

Ćwiczenia

wpływania na ludzkie zachowania

na zajęciach
test końcowy

Znajomość wiedzy (terminologii, teorii i metodologii) z historii filozofii,

KCDF1_W04

kultury, religii, semiotyki, antropologii oraz teorii dyskursu

dyskusja

Wykład

obserwacja i ocena aktywności

Konwersatorium

na zajęciach
Umiejętność wyszukiwania, samodzielnej analizy, oceny,

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

selekcjonowania i wykorzystania informacji ze źródeł pisanych i

KCDF1_U01

testowy i inne

Konwersatorium

elektronicznych

kolokwium

Opis efektu

Symbole efektów

Umiejętność interpretacji klasycznych tekstów etycznych

Metody weryfikacji

Forma zajęć

KCDF1_U02

obserwacje i ocena

Wykład

KCDF1_U03

umiejętności praktycznych

Ćwiczenia

studenta

Konwersatorium

odpowiedź ustna
zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne
Samodzielna analiza problemów moralnych

KCDF1_K01

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

KCDF1_K04

obserwacja i ocena aktywności

Ćwiczenia

na zajęciach

Konwersatorium

zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne
Umiejętność współpracy, decydowania, formułowania celów, podziału

KCDF1_K05

obserwacje i ocena

Wykład

zadań oraz ponoszenia odpowiedzialności za osiągnięte rezultaty

KCDF1_K06

umiejętności praktycznych

Ćwiczenia

studenta

Konwersatorium

zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne

Warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z testu oraz przyjęcie zespołowo wykonanego projektu. Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na
kolokwiach (75%) oraz aktywność na zajęciach (25%).

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

100

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

55

-

Łącznie

155

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

4

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

-

Łącznie

6

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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