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Karta przedmiotu OBIEKTYWIZM I RELATYWIZM MORALNY
Ćwiczenia

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

polski

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

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie ze sporem obiektywizm-relatywizm 

Zapoznanie z klasycznymi tekstami dotyczącymi sporu obiektywizm-relatywizm 
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

ogólna znajomość problematyki etycznej i metaetycznej
Umiejętność czytania ze zrozumieniem podstawowych tekstów filozoficznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Student zna podstawowe odmiany relatywizmu i obiektywizmu moralnego oraz argumenty na 

ich rzecz
Student zna najważniejsze teksty współczesnej etyki podejmujące zagadnienia związane z 

relatywizmem i obiektywizmem moralnym
W kategorii umiejętności

Student potrafi analizować klasyczne teksty odejmujące zagadnienia związane z 
relatywizmem i obiektywizmem moralnym

Student potrafi dostrzegać problemy związane ze zróżnicowaniem moralnym, 
wielokulturowością i tolerancją

W kategorii kompetencji społecznych
Student potrafi dyskutować na tematy związane z problemem relatywizmu 

Student potrafi dostrzec we współczesnych sytuacjach społecznych rozmaite założenia 
wchodzące w skład relatywizmu bądź obiektywizmu moralnego



1.
2.
3.

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

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 

zakresu przerobionego na 
zajęciach materiału

Student posiada 
podstawową wiedzę z 

zakresu przerobionego na 
zajęciach materiału

Student posiada zadowalającą 
wiedzę z zakresu przerobionego na 

zajęciach materiału

Student posiada pełną 
wiedzę z zakresu 
przerobionego na 

zajęciach materiału

Umiej ętności

Student nie potrafi czytać 
ze zrozumieniem i 

analizować tekstów 
dotyczących sporu 

obiektywizm-relatywizm 

Student potrafi czytać z 
elementarnym 

zrozumieniem tekstów 
dotyczących sporu 

obiektywizm-relatywizm i 
umie rekonstruować 
ogólną linię myślową 

czytanego tekstu

Student potrafi czytać ze 
zrozumieniem teksty dotyczące 

sporu obiektywizm-relatywizm  i umie 
rekonstruować główne i poboczne 

argumenty i pojęcia czytanego tekstu

Student potrafi czytać z 
pełnym zrozumieniem 
teksty dotyczące sporu 

obiektywizm-relatywizm  i 
umie precyzyjnie 

rekonstruować główne i 
poboczne argumenty i 

pojęcia czytanego tekstu

Kompetencje społeczne

Student nie angażuje się w 
dyskusje, nie jest w stanie 
wykorzystywać literatury 
przedmiotu do rozwoju 

własnej wiedzy

Student w małym stopniu 
angażuje się w dyskusje, 

ma trudności w 
wykorzystywaniu literatury 

przedmiotu do rozwoju 
własnej wiedzy

Student potrafi angażować się w 
dyskusje, w stopniu zadowalającym 
umie odnajdywać i wykorzystywać 
literaturę przedmiotu do rozwoju 

własnej wiedzy

Student aktywnie i twórczo 
angażuje się w dyskusje, w 

pełni umie odnajdywać i 
wykorzystywać literaturę 
przedmiotu do rozwoju 

własnej wiedzy

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Kurs zmierza do zapoznania studentów z podstawowymi tekstami podejmującymi główne zagadnienia związane z obiektywizmem i relatywizmem 

moralnym, takie jak: zjawisko zróżnicowania moralnego pomiędzy kulturami i epokami historycznymi, problem istnienia neutralnych i/lub uniwersalnie 
obowiązujących standardów oceny epistemicznej w dziedzinie moralności, idea prawdy relatywnej.

METODY DYDAKTYCZNE*
Praca z tekstem, dyskusja

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Dwa pisemne kolokwia sprawdzające znajomość przerobionego materiału - 50%
Aktywność na zajęciach - 25%
Praca pisemna - 25%

* 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*

* 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 
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Lublin, 25.006.2012r. dr Maksymilian Roszyk
miejsce, data

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do zajęć i kolokwiów 30
Napisanie pracy zaliczeniowej 30

SUMA GODZIN: 90
* 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

P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2002.

W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, Warszawa 1919.
Teksty źródłowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

J. Hołówka, Relatywizm etyczny, Warszawa 1979.

P.K. Moser, T.L. Carson (red.), Moral Relativism. A Reader, New York-Oxford 2001.
S. Lukes, Moral Relativism, New York 2008.
S.D. Hales, A Companion to Relativism, Oxford 2011.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu


