
Kierunek:

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 3

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z
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2.

3.

1.

2.
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

1. K_W07

2. K_W02, K_W03, K_W12

3. K_W01, K_W09

1. K_U04

2. K_U05

3. K_U02

W kategorii umiejętności

umie odnosić terminy i normy etyczne do oceny argumentacji zawartej w tekście

potrafi analizować teksty z uwagi na ich argumentację, a także ich koherencję i walor 
praktycznego rozwiązywania problemów moralnych

potrafi uzasadnić ocenę stanowiska etycznego prezentowanego w tekście źródłowym

W kategorii wiedzy
zna podstawowe teksty z etyki współczesnej

zna główne problemy, stanowiska, argumenty etyczne pojawiające się we współczesnych 
sporach moralnych

zna terminologię etyczną występującą we współczesnych doktrynach moralnych

ogólna wiedza dotyczące stanowisk i teorii etycznych

umiejętność analizowania tekstów

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów moralnych w tekstach współczesnych etyków

krytyczna analiza tekstów źródłowych

rekonstrukcja argumentacji prezentowanych w analizowanych tekstach
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: Teksty z etyki współczesnej

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_K03, K_K07

3. K_K05, K_K08

1.
2.
3.

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

Wiedza

Student nie zna 
podstawowych tekstów z 

etyki współczesnej, nie zna 
podstawowych problemów, 
stanowisk, argumentów i 

terminów etycznych.

Posiada elementarną wiedzę 
w zakresie problemów, 
argumentów, stanowisk 

etycznych przedstawianych w 
tekstach źródłowych. 

Ma uporządkowaną, choć nie 
pogłębioną wiedzę na temat problemów, 

sposobów argumentacji, stanowisk 
stanowiących przedmiot dyskusji 

tekstów. Umie zdefiniować podstawowe 
pojęcia etyczne w nich występujące. 

Ma szeroką i pogłębioną 
wiedzę w zakresie problemów 

poruszanych w tekstach 
współczesnych etyków. Zna i 
rozumie stanowiska i terminy 
etyczne w nich występujące. 

Umiej ętno ści

Nie potrafi analizować 
tekstów, nie rozumie 

głównych pojęć i stanowisk 
etycznych.

W ograniczony sposób 
orientuje się wśród aktualnie 

podejmowanych polemik 
etycznych, a także 

terminologii etycznej. 

W poprawny sposób analizuje teksty, z 
pomocą prowadzącego umie uzasadnić 

dane stanowisko etyczne. 

W stopniu wzorowym panuje 
nad narzędziami analizy 

tekstów. Umie przedstawić 
argumentację  występującą w 
tekstach oraz samodzielnie 

ocenić sposoby uzasadniania 
twierdzeń etycznych.

prace semestralne (dwa eseje) - 30%
* 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*
kolokwia ustne na koniec semestrów - 30%
obecność i aktywność na zajęciach - 40%

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Krytyczna analiza tekstów z etyki współczesnej (XX i XXI wieku) obejmuje rekonstrukcję argumentacji oraz ich ocenę. W programie znajdują się 
teksty filozofów należących do różnych kierunków filozoficznych (fenomenologii, egzystencjalizmu, filozofii analitycznej, feminizmu), w obrębie 

których wyróżnić można nurty szeroko rozumianej filozofii moralnej. Wśród analizowanych autorów: M. Scheler, N. Hartmann, E. Stein, H. Arendt, 
P. Ricouer; S. Weil; G. Marcel, M. Buber, E. Lévinas; J. P. Sartre, A. Camus, V. Frankl;  A. Schweitzer, C. S. Lewis, D. Von Hildebrandt, R. 

Spaemann, H. Jonas; L. Wittgenstein, T. Nagel, B. Williams, R. Hare, Ch. Taylor, S. Blackburn, R. Scruton; A. MacIntyre, I. Murdoch, M. 
Nussbaum, C. Diamond, N. Sherman, R. Audi, P. Railton; S. de Beauvoir, J. Butler, N. Noddings, C. MacKinnon; K. Appiah.

METODY DYDAKTYCZNE*

Konwersatorium: praca z tekstem, metoda problemowa, dyskusja

W kategorii kompetencji społecznych

precyzyjnie formułuje swoje oceny i przekonania

jest świadomy ewolucji i pluralizmu stanowisk etycznych w zakresie problemów moralnych

angażuje się w dyskusje



Kompetencje społeczne

Nie angażuje się w dyskusje 
na zajęciach, nie wywiązuje 

się z zadań stawianych przez 
prowadzącego.

W niewielkim zakresie bierze 
udział w dyskusjach. W 

ograniczonym stopniu jest 
świadomy złożoności 
problemów etycznych, 

nieprecyzyjnie wyraża swoje 
oceny.

Chętnie angażuje się w analizowanie 
tekstów, rozumie potrzebę pogłębiania 
swoich umiejętności. Jest świadomy 

ewolucji i wielości stanowisk etycznych.

W twórczy sposób 
uczestniczy w analizowaniu 

tekstów, samodzielnie 
wyciąga wnioski. Precyzyjnie 

formułuje swoje oceny 
etyczne. Jest świadomy 

złożoności przedstawianych 
problemów etycznych.

1.

1.

Lublin, 11.06.2012 r.
miejsce, data

Zostanie wskazana na zajęciach.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu
Anna Głąb

Lektury źródłowe zostaną wskazane na zajęciach przez osobę prowadzącą.
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: 5
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

SUMA GODZIN: 150

Przygotowanie się do zajęć (lektura tekstów) i kolokwiów 50
Napisanie pracy zaliczeniowej 40

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60

* 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...;


