
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 3

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni Z

1.

1.
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

1. K_W03

2. K_W15

1. K_U01

2. K_U02, K_U03, K_U05

3. K_U02

W kategorii umiejętności

Potrafi wskazać istotne z punktu widzenia etyki aspekty rozwoju i zastosowań 
współczesnych technologii.

Posiada umiejętność przygotowywania wypowiedzi i prezentacji wyników badań.

Potrafi uczestniczyć w dyskusji, uzasadniając swoje stanowisko oraz rozumiejąc racje 
innych uczestników.

W kategorii wiedzy
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu etyk stosowanych oraz dyskutowanych współcześnie 

problemów moralnych.

Zna i rozumie podstawowe problemy, stanowiska i argumenty powstające na przecięciu 
etyki i nauk szczegółowych.

wiedza z zakresu etyki ogólnej i etyki szczegółowej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

omówienie wybranych problemów etyki stosowanej w aspekcie relacji między etyką i techniką
WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu ETYKA I TECHNIKA

konwersatorium

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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1.  K_K04

2. K_K08
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Nie posiada wiedzy w 
zakresie dyskutowanych 

problemów moralnych. Brak 
wiedzy uniemożliwia mu 
uczestnictwo w dyskusji.

Ma podstawową wiedzę  
dotyczącą dyskutowanych 

problemów, stanowisk i 
argumentów  moralnych.

Posiada uporządkowaną wiedzę na 
temat relacji między etyką i techniką 

oraz szczegółowych problemów 
moralnych omawianych na zajęciach.

Posiada pogłębioną wiedzę 
dotyczącą dyskutowanych 

problemów moralnych. Zna i 
rozumie złożoność relacji 

między etyką a techniką oraz 
racje stojące za 

formułowanymi w dyskusji 
stanowiskami.

Umiej ętno ści

Nie umie wskazać moralnie 
znaczących aspektów 

związanych z rozwojem 
technologicznym. Nie 
posiada umiejętności 

przygotowywania 
wypowiedzi, uczestniczenia w 
dyskusji i prezentacji wyników 

badań.

Potrafi podać i krótko 
scharakteryzować prosty 

przykład problemu moralnego 
związanego z rozwojem 
technologicznym. Potrafi 

przygotować prostą 
wypowiedź. Uczestniczy w 
dyskusji, formułując swoje 

stanowisko oraz krótkie 
uzasadnienie.

Potrafi przedstawić najważniejsze 
moralne aspekty rozwoju i zastosowania 

wybranej technologii. Potrafi 
przygotować poprawną i uzasadnioną 
wypowiedź. Aktywnie  uczestniczy w 

dyskusji.

Posiada umiejętność 
wszechstronnej analizy 
rozwoju i zastosowania 
wybranej technologii w 

aspekcie moralnym. Potrafi 
przygotować precyzyjną i 

dobrze uzasadnioną 
wypowiedź. Aktywnie 

uczestniczy w dyskusji. 

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne 
lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Praca pisemna 70%
Ocenianie stałe aktywności podczas konwersatorium: 30%

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Etyczne aspekty ingerencji w ludzką psychikę. Problemy moralne związane ze wspomaganą prokreacją. Projekt udoskonalania ludzkiego genomu. 
Problemy moralne związane z technologiami informatycznymi.  

METODY DYDAKTYCZNE*
Metody dialogowe, metody problemowe, dyskusja.

W kategorii kompetencji społecznych
Dba o precyzyjne formułowanie przekonań  oraz ich uzasadnienie.

Wykazuje gotowość merytorycznej dyskusji i wspólnego poszukiwania rozstrzygnięcia 
poszczególnych problemów moralnych.



Kompetencje społeczne
Nie jest zainteresowany  
aktywnym ani biernym 

uczestnictwem w dyskusji. 

Stara się sformułować 
uzasadnione rozstrzygnięcie 

wybranego problemu 
moralnego. Stara się 

zrozumieć racje stojące za 
stanowiskami innych 
uczestników dyskusji.

Dba o uzasadnienie sformułowanego 
przez siebie rozstrzygnięcia danego 

problemu moralnego. Traktuje z 
szacunkiem innych uczestników 

dyskusji. 

Dba o precyzyjność i 
poprawne uzasadnienie 

formułowanych przez siebie 
tez. Stara się wraz z innymi 
uczestnikami poszukiwać 

rozstrzygnięcia 
dyskutowanego problemu 

moralnego. studentami 
poszukuje racjonalnego 

rozstrzygnięcia problemów 
moralnych.
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M. Winston, R. Edelbach (red.), Society, Ethics and Technology , Cengage Learning 2011. 

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Seria Etyka i technika  pod redakcją B. Chyrowicz, TN KUL.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

SUMA GODZIN: 75

Przygotowanie do zajęć 30
Przygotowanie pracy pisemnej 15

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi 
tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA


