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SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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II.

Nazwa zajęć/przedmiotu:
Nazwa zajęć/przedmiotu w języku angielskim
Kod zajęć/przedmiotu:
Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub
fakultatywny):
Kierunek studiów:
Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia
magisterskie):
Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny):
Rok studiów (jeśli obowiązuje):
Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h
ĆW):
Liczba punktów ECTS:
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres email prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy:
Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (elearning) (tak [częściowo/w całości] / nie):

Etyka
Ethics
12-B005Z
obowiązkowy (kanon)
teologia
jednolite studia magisterskie
ogólnoakademicki
pierwszy
16 h W
3
prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz,
stachew@amu.edu.pl; dr Przemysław
Strzyżyński, alex@amu.edu.pl
polski
Nie

Informacje szczegółowe

1. Cele zajęć/przedmiotu
a) przekazanie wiedzy o naturze moralności, etyce filozoficznej, naukach o moralności głównych
szkołach w etyce europejskiej oraz najważniejszych problemach etyki normatywnej;
b) rozwinięcie pogłębionych umiejętności związanych z myśleniem etycznym i rozwiązywaniem
problemów natury etycznej;
c) zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnych sposobów podejścia do zagadnień moralnych w
wybranych tradycjach etycznych, z terminologią wypracowaną w etyce oraz z refleksją
metaetyczną;
d) uwrażliwienie na te kierunki refleksji etycznej, które wpłynęły na ukształtowanie się etyki
chrześcijańskiej i na główne idee moralne chrześcijaństwa;
e) rozwinięcie zdolności argumentacji etycznej i obrony prezentowanego przez siebie
stanowiska.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Ogólna wiedza i umiejętności z zakresu wprowadzenia do filozofii oraz historii filozofii starożytnej i
średniowiecznej.
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3.

Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EU) dla kierunku
studiów

Symbol EU dla
Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu
zajęć/przedmiotu osiągnięcia EU student/ka:
005_01

005_02

005_03

tłumaczy genezę etyki filozoficznej, istotę
moralności oraz opisuje główne paradygmaty
europejskiej myśli etycznej
wskazuje na wpływ etyki pogańskiej na
myślenie etyczne chrześcijaństwa oraz wpływ
idei chrześcijańskich na rozumienie moralności
w przeszłości i współcześnie
ocenia w perspektywie zalet i wad poszczególne
schematy myślenia etycznego, rozumie
problemy związane z teoriami etycznymi
(metaetyka)

Symbole EU dla kierunku
studiów
T_W01; T_W03; Tn_W03;
T_W02; T_U03; T_U10; T_K01
T_W09; T_W12; T_W14;
T_U02; T_K08
T_W01; T_W02; _W09T_W13;
T_U01; T_U02; T_K06;
Tk_K02

005_04

korzysta krytycznie z tekstów etycznych

T_W02; T_U04; T_U05; T_K01

005_05

posiada świadomość współczesnej doniosłości
badań etycznych i kształtowania w sobie kultury
etycznej

T_W09; T_W12; T_W13;
T_U06; T_U03; T_U12; T_K05;
Tn_W12; Tn_K04; Tk_K02

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu
Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

Wykłady:
Wstępne przybliżenia i definicje dejktyczne moralności, analiza datum morale.
Etyka eudajmonistyczna, hedonistyczna, prawa naturalnego, formalizm
kantowski, utylitaryzm, etyka wartości, etyka cnót, etyka postmodernistyczna.
Eudajmonizm Platona i Arystotelesa a myśl św. Augustyna i św. Tomasza,
personalizm etyczny chrześcijaństwa.
Problem dylematów moralnych i dróg ich rozwiązywania w etyce.
Analiza wybranych wartości moralnych (wierność, odpowiedzialność,
sprawiedliwość) i kategorii etycznych (sumienie, wina).
Metaetyka i jej główne teorie: naturalizm, intuicjonizm i emotywizm.
4.

005_01
005_02; 005_03
005_02; 005_04
005_03; 005_05
005_01; 005_04;
005_05
005_03; 005_04;
005_05

Zalecana literatura

Opracowania i podręczniki do etyki ogólnej i dziejów etyki
 Duchliński P, Kobyliński A., Moń R., Podrez E., Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Kraków 2016.
 Duchliński P, Kobyliński A., Moń R., Podrez E., O normatywności w etyce, Kraków 2015.
 Z problematyki norm, zasad i mądrości praktycznej, red. P. Duchliński, T. Homa, Kraków 2015.
 Etyka a problem nihilizmu, red. P. Duchliński, Kraków 2019.
 Prawda, poufność, autonomia. Antologia bioetyki, red. W. Galewicz, Kraków 2018.
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III.

Informacje dodatkowe

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)

Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) -

X
X
X

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne)

Sposoby oceniania

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
005_1 005_2 005_3 005_4 005_5

Egzamin pisemny

X

X

X

X

X

Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
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Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) 3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
16

Przygotowanie do zajęć

10

Czytanie wskazanej literatury

30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.

-

Przygotowanie projektu

-

Przygotowanie pracy semestralnej

-

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

24

Inne (jakie?) -

-

…

-

SUMA GODZIN

80

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

3

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć
lub/i zaproponować inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

bardzo dobry (bdb; 5,0) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone
w efektach uczenia się
dobry plus (+db; 4,5) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone
w efektach uczenia się
dobry (db; 4,0) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach
uczenia się
dostateczny plus (+dst; 3,5) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale
ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach uczenia się
dostateczny (dst; 3,0) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z
licznymi błędami określone w efektach uczenia się
niedostateczny (ndst; 2,0) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
określone w efektach uczenia się
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