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Cele przedmiotu:
Ogólne wprowadzenie w zagadnienia etyki filozoficznej i teologicznej; nabywanie umiejętności wykorzystania tej
wiedzy w kontekście poznawczo-naukowym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z antropologii i kultury.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę przedmiotową i metodologiczną
z etyki filozoficznej i teologicznej

K_W01
K_W101 EP1

rozróżnia i syntetyzuje poznaną wiedzę z etyki i teologii
moralnej

K_W02
K_W102 EP2

umiejętności

potrafi samodzielnie poszukiwać, analizować, oceniać i
porządkować informacje z wykorzystaniem różnych
źródeł i formułować proste wnioski z wykorzystaniem
wiedzy etyczno-moralnej

K_U01
K_U071 EP3

kompetencje społeczne
ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości
osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy etyki i teologii moralnej

Forma zajęć: wykład

21. Przedmiot, metoda, definicja, historia 2 0

22. Akt ludzki: pojęcie i przeszkody ograniczające jego dobrowolność 2 0

23. Celowość działania ludzkiego: dążenie do dobra i szczęścia 2 0

24. Kryteria oceny moralnej czynu ludzkiego 2 0

25. Aksjologia etyczna: fenomen wartości, geneza, hierarchia wartości, człowiek "byt w możności" 2 0

26. Konflikt wartości: akt wewnętrznie zły, sądy (oceny) wartościujące 2 0

27. Prawo moralne - deontologia etyczna 2 0
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28. Prawo naturalne: pojęcie, cechy: obiektywność, uniwersalność, niezmienność 2 0

29. Prawo wieczne jako transcendentna podstawa prawa naturalnego - koncepcja chrześcijańska 2 0

210. Natura moralna człowieka 2 0

2
11. Prawo pozytywne - stanowione: definicja, zależność od prawa naturalnego, obowiązywalność,
sankcje karne 2 0

3
12. Synejdezjologia - nauka o sumieniu: definicja, geneza, cechy, rodzaje, wolność sumienia a prawo,
czynniki formujące sumienie 2 0

213. Aretologia - nauka o cnotach moralnych: definicja, istotne elementy cnoty moralnej, podział 2 0

114. Wady moralne: definicja, podział 2 0

215. Etyka odpowiedzialności: pojęcie, zasady odpowiedzialności, zasada podwójnego skutku 2 0

wykład informacyjny, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Anzenbacher A. (2008): Wprowadzenie do etyki, Kraków

Galarowicz J. (2011): Nowy elementarz etyczny, Kraków

Mycek S. (2006): Etyka jako odpowiedzialność, Sandomierz

Ślipko T. (2002): Zarys etyki ogólnej, Kraków

Literatura podstawowa

Galarowicz J. (2011): Powrót do wartości, Kraków

McInerny R. (2004): Zagadnienie etyki chrześcijańskiej, Kęty

Szostek A. (2008): Pogadanki z etyki, Częstochowa

Ślipko T. (2010): Spacer po etyce, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

35Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie egzaminu (w formie pisemnej) z treści wykładów i przestudiowanej literatury oraz wcześniej
zaliczonego sprawdzianu, kolokwium i projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 podstawy etyki i teologii moralnej Ważona

2 podstawy etyki i teologii moralnej [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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