
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Etyka zawodowa 

Nazwa w języku angielskim:   Professional ethics 

Język wykładowy:  Język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   obszar nauk społecznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  II stopień 

Rok studiów:   II rok 

Semestr:  3 semestr 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Cezary Kalita 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Cezary Kalita 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z teoriami i nurtami w etyce w 

ujęciu historycznym oraz przedstawienia współczesnych 

propozycji opisu doświadczenia moralnego człowieka w 

różnych koncepcjach etyk szczegółowych ze 

szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej (kodeksy 

deontologiczne). Omówienie poszczególnych dylematów 

życia moralnego człowieka i jego zawodowej 

działalności, podstawowych wartości, w ich układzie 

hierarchicznym, a także norm postępowania wraz z ich 

interioryzacją, kształcenie osobistych postaw etycznych, 

takich jak: sumienność, uczciwość, prawość, 

odpowiedzialność za kształt własnego życia poprzez 

ustawiczne doskonalenie – samokształcenie, 

samowychowanie, dorastanie do mistrzostwa w pełnionej 

roli społecznej czy zawodowej. Pogłębianie umiejętności 

współżycia społecznego: gotowość do dialogu, tolerancji, 

asertywna ingerencja wychowawcza, poczucie 

odpowiedzialności za innych; wzajemny szacunek, 

zaufanie, troska o dobro społeczne. Zdecydowane i 

konsekwentne dystansowanie się do wszelkich patologii 

(korupcja) i wszelkiego rodzaju demoralizacji 

występujących w życiu zawodowym i działalności 

profesjonalnej. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia 

Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, wartości i 

normy życia społecznego, a także działającym w tych strukturach 
S2A_W05 

W_02 

Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach (obyczajowych, prawnych, 

moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i 

rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i 
S2A_W07 



sposobach działania 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi (etycznymi) oraz wybranymi 

normami i regułami (obyczajowymi, prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu 

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

S2A_U05 

U_02 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku 

polskim dotyczących zawodowych dylematów etycznych związanych z 

kierunkiem studiów i prognozowaną karierą zawodową 
S2A_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi odpowiednio określić priorytety (hierarchię wartości) służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 
S2A_K03 

K_02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z 

wykonywaniem zawodu 
S2A_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych 

Treści modułu kształcenia: 

1. Etyka a moralność, etyka a takt (estetyka); przedmiot etyki (co bada i czego uczy etyka), teologia moralna, 

anatomia i geneza moralności (etyki heterogeniczne a etyki autonomiczne). 

2. Początek filozofii a rozważania moralne: zestawienie mądrości religijnej i laickiej zawartych w biblii i 

sentencjach mędrców greckich; mądrość jako zasada postępowania moralnego (uwikłanie w kontekst 

kulturowo-historyczny). Powstanie refleksji moralnej w związku z odkryciem duchowości (άρετή) człowieka 

przez Sokratesa; początki etyki. Początek historii „dobra” – problem rozumienia άγαθός. Dobro samo w sobie 

a idea dobra (Platon), dobro jako cel ludzkiego dążenia (Arystoteles). Arystoteles i Etyka nikomachejska, 

εύδαιμονία, zasada „złotego środka”. 

3. Przyjemność jako najwyższe dobro – mądrość jako początek wszelkiego dobra (Epikur), doskonałe dobro – 

życie zgodne z naturą (Zenon z Kition), Dobro powstające przez połączenie się z cnotą (Seneka), czy istnieje 

rzeczywiste dobro i zło (Sekstus Empiryk). 

4. Wielkie szkoły etyczne świata greckiego jako alternatywa do świata wartości chrześcijańskich – Epikur, 

Zenon i Pirron. „Poczwórne lekarstwo” epikurejski jako esencja życia i śmierci człowieka. Problem 

szczęścia. Najwyższym dobrem jest Bóg (św. Augustyn), dobro jako działanie zgodne z dobra intencją (Piotr 

Abelard), dobro jako związek człowieka z Bogiem (Tomasz z Akwinu). 

5. Rozum i poznanie podstawowymi cechami istoty ludzkiej - racjonalizm Kartezjusz; sceptycyzm 

metodologiczny; myślenie konstytuujące bycie; etyka tymczasowa. Próba stworzenia etyki naukowej. 

Wzajemne relacje podmiotu i przedmiotu poznania w filozofii Kanta; moralność wypływająca z obowiązku. 

Dobro jako dobra wola (Kant). Etyczność jako wiedza o tym, co dobre samo w sobie i dla siebie oraz 

postępowanie według niej (Hegel). Dobro jako użyteczność (Bentham), przyjemność a dobro (J. S. Mill). 

Utylitaryzm zasad a utylitaryzm czynów. Utylitaryzm idealny G.E. Moore. Najwyższym dobrem „ludzki” 



człowiek (K. Marks, F. Engels), etyki materialistyczne. Dobro jako twórcza wola życia (F. Nietzsche), dobro 

jako cześć dla życia (A. Schweitzer), dobro jako odpowiedzialność za siebie i ludzkość (J.P. Sartre). Dobro 

obiektywne – dobro własnego bytu, dobro świata, dobro Boga (K. Wojtyła), czy dobro i zło są względne (W. 

Witwicki), niebezpieczeństwa relatywizmu etycznego (L. Kołakowski), amoralność (J. Ortega y Gasset). 

Postmodernizm: odrzucenie mitu absolutnej prawdy; dowartościowanie tego co odrzucone i marginalne; 

rozbicie złudnej jedności świata; nie ma już prawdy są tylko poglądy. Problem relatywizmu moralnego. 

6. Współczesne teorie etyczne: formalizm R. Hare’a, utylitaryzm P. Singera, etyka umowy społecznej i teoria 

sprawiedliwości J. Rawlsa, teoria uprawnień i liberarianizm R. Nozicka, Etyka cnoty A. MacIntyre’a, etyka 

miłości bliźniego Gandiego. 

7. Zasady racjonalnej miłości własnej a zasady sumienia. Etyka indywidualna: autonomia, „słaba” wola, 

uprawnienia moralne (prawa naturalne, prawa człowieka, prawa niezbywalne), samobójstwo. 

8. Dobrowolne zobowiązania: wierność, paternalizm, tolerancja, biznes (chciwość, zawiść, sprawiedliwa cena, 

etyka biznesu).  

9. Praca jako wartość etyczna. 

10. Bioetyka i etyki ekologiczne – P. Singer. Etyka zdrowia. Etyka indywidualna: autonomia, słaba wola, 

uprawnienia moralne (prawa naturalne, prawa człowieka, prawa niezbywalne), samobójstwo, eutanazja. 

Moralność seksualna: pornografia, prostytucja, homoseksualizm, przerywanie ciąży. Moralność społeczna: 

równość, okrucieństwo, kara, odpowiedzialność zbiorowa. Etyka polityczna i życia publicznego: wolność, 

nieposłuszeństwo obywatelskie, pacyfizm, obowiązki polityczne. 

11. Deontologia (etyka zawodowa) - kodeksy etyki zawodowej a życie publiczne. 

 

Literatura podstawowa: 

1. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, 2002. 

2. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, tłum. W.J. Bober, R. Dobrowolski i inni, Warszawa 2002. 

3.  A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A. Chmielewski, 

Warszawa  2002. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. R. M. Hare, Myslenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański, Warszawa 2001. 

2. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, tłum. J. Łoziński, Poznań 1995. 

3.  J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka. Świat wartości moralnych, (wybór tekstów z historii etyki), Warszawa – 

Wrocław 1994. 

4. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze, Toruń 1997. 



5. P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Warszawa 2003. 

6. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, elementy dyskusji (aktywizacja) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium i praca zaliczeniowa (dylemat etyczny) 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum  oceny 3.0 z kolokwium punktowanego od 0 do 

10 punktów (praca zaliczeniowa o dylemacie moralnym - maksymalnie podnosi lub obniża ocenę o jeden 

stopień). Skala ocen: 

Przedział 

punktacji 

0-5 5,1-6 6,10-7 7,1-8 8,1-9 9,1-10 

Ocena  2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność stacjonarne niestacjonarne 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas wykładu 30 18 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas ćwiczeń 0 0 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas konsultacji 5 5 

przygotowanie do kolokwium i zaliczenia 20 37 

przestudiowanie zadanej literatury 15 15 

przygotowanie referatu/prezentacji 5 5 

 

 

 

 

 


