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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Etyka, PG_00041994

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski
" Karta przedmiotu jest ramowym 
programem, nie wyczerpującym 
złożoności poruszanej na 
zajęciach problematyki i 
dotyczącej jej literatury. 
Prowadzący ma prawo - a nawet 
obowiązek - wzbogacać treści 
programowe o najnowsze 
osiągnięcia nauki i techniki 
omawiane w publikacjach, a 
zaliczenie przedmiotu związane 
jest z poruszaną na zajęciach 
problematyką

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Ewa Hope
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Ewa Hope

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Etyka - Moodle ID: 12519
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=12519

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu etyki i filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów etycznych związanych z zawodem inżyniera.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury oraz innych 
źródeł, uporządkować, 
interpretować je oraz wyciągać i 
formułować wnioski; ma 
umiejętność samokształcenia się, 
wyniki wykonanych zadań 
inżynierskich, posługuje się 
językiem angielskim na poziomie 
B2, potrafi projektować  proste 
układy energetyczne oraz ich 
systemy.

Student wyjaśnia istotę zachowań 
odpowiedzialnych w sferze 
biznesu; wyjaśnia istotę naruszeń 
norm etycznych w różnych sferach 
działań biznesowych

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

Student wyjaśnia pojęcia 
"tolerancja" i "relatywizm etyczny" 
w relacjach interpersonalnych w 
życiu gospodarczym.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu 1. Przedmiot etyki i jej pole problemowe; 2. Podstawowe pojęcia i problemy etyki,etyka moralność. Rodzaje 
norm społecznych, istota zachowań moralnych, zachowania moralne a sfera zawodowa,   normy etyczne a 
normy prawne. 2. Historia etyki - systemy etyczne.3. Wpływ techniki na kształtowanie się systemów wartości 
i zachowań etycznych. Zagrożenia w XXI wieku.4. Stosunek do pracy, pracy zawodowej, profesji  w 
wybranych religiach.5. Stosunek religii do przedsiębiorczości etyczność  zachowań rynkowych.6. Tolerancja 
i relatywizm etyczny w stosunkach interpersonalnych na płaszczyźnie zawodowej. Wielokulturowość 
zespołów w miejscu pracy szansa czy zagrożenie?7. Odpowiedzialność zawodowa. Granice 
odpowiedzialności w różnych profesjach.9. Etyka Społeczna. Kapitalizm inwigilacji.9. Kodeksy 
odpowiedzialności zawodowej, etyki zawodowej istota, funkcje, struktura, przykłady.10/11/12. Etyka życia 
gospodarczego{ Idea zrównoważonego rozwoju, Społeczna odpowiedzialność organizacji, Etyka w reklamie, 
Etyczność mediów, odpowiedzialność w przestrzeni internetu.13. Fair Trade lekarstwem na nierównowagę 
handlową?14. Problem korupcji, jej wpływu na rozwój gospodarczy

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium końcowe. 50.0% 80.0%
Uczestnieczenie w zajęciach. 70.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, PWN, Warszawa, 2000; 2. 
Przewodnik po etyce, pod red. Petera Singera, Książka  Wiedza, 
Warszawa, 2002. 3. Włodzimierz Tyburski, Ryszard Wiśniewski, 
Andrzej Wachowiak, Historia filozofii i etyki do współczesności: źródła i 
komentarze, TNOiK, Toruń, 2002.

Uzupełniająca lista lektur Etyka a moralność : aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i 
wybranych zawodów, pod red. Danuty Walczak-Duraj, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010.Etyka w działaniu 
J.Hołówka,Wyścig z maszynami E.Brynjolfsson, A.McFee, Etyka dla 
myślących M.Środa,Etyka. Poradnik dla grzeszników J.Hartman,O 
tyranii. Dwadzieścia lekcji z XX wieku T.Snyder, 21 lekcji na XXI wiek 
Y.N.Harari

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wymień podstawowe teorie i pojęcia z zakresu etyki; Zdefiniuj pojęcie kodeksu etycznego; Omów 
podstawowe działy etyki szczegółowej; Omów pojęcie zrównoważonego rozwoju; Wymień i krótko omów 
jakie szczególne problemy etyczne wiążą się z wykonywaniem zawodów inżynierskich.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


