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Cel przedmiotu
Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii moralności. Sfera moralna zostanie przedstawiona jako struktura
dynamiczna, podlegająca ewolucji wraz z kulturą lokalną i globalną. Studenci w trakcie zajęć nabywają również kompetencji w zakresie samodzielnej analizy problemów
moralnych ujawniających się w życiu społecznym

Wymagania wstępne
Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z zakresu historii filozofii a także podstaw socjologii lub teorii kultury.

Zakres tematyczny
1. Badanie zjawisk moralnych w nauce. Etyka opisowa. 2. Biologiczne i społeczne determinanty moralności. 3. Moralność a religia. 4. Kultura, moralność, obyczaje. 5. Geneza
badań socjologicznych nad moralnością. Przedmiot i metody badań socjologii moralności. 6. Znaczenie badań socjologicznych nad moralnością dla edukacji i polityki
społecznej. 7-10. Pojęcie etosu. Etosy wybranych grup społecznych (rycerski, lekarski, mieszczański, etos pracy). 11. Normy moralne - ich istota, rodzaje oraz społeczne
znaczenie. 12. Patologie moralne w społeczeństwie. 13-14. Zderzenie cywilizacji.. Przemiany moralności w świecie współczesnym. 15. Kondycja moralna współczesnego
społeczeństwa polskiego.

Metody kształcenia
symulacja, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje

KCDF1_W01

obserwacje i ocena

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

KCDF1_W03

umiejętności praktycznych

wpływania na ludzkie zachowania

Forma zajęć
Ćwiczenia

studenta
zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne

ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie

KCDF1_W04

bloków subdyscyplin filozoficznych etyka, filozofia człowieka, filozofia

dyskusja

Ćwiczenia

odpowiedź ustna

społeczna oraz. filozofii kultury
formułuje w mowie i w piśmie problemy filozoficzne, pisze proste rozprawki z

KCDF1_U05

dyskusja

samodzielnym doborem literatury

KCDF1_U06

obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta

Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich

Metody weryfikacji

KCDF1_U06

powiązania z różnymi obszarami działalności doradczej i trenerskiej

Forma zajęć

obserwacje i ocena

Ćwiczenia

umiejętności praktycznych
studenta
zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne

przejawia prospołeczną postawę wobec osób o różnych problemach w

KCDF1_K03

obserwacje i ocena

obszarach wsparcia i doradztwa filozoficznego (okazuje zainteresowanie,

umiejętności praktycznych

angażuje się starając się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu)

studenta

Ćwiczenia

odpowiedź ustna
zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne
ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla

KCDF1_K06

kształtowania się więzi społecznych

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

dyskusja
zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne

Warunki zaliczenia
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie pracy pisemnej dotyczącej analizy wybranego problemu moralnego. Ocena
końcowa jest wystawiana na podstawie oceny z kolokwium oraz z pracy pisemnej

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

30

25

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

25

35

Łącznie

55

60

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

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