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Karta przedmiotu Uzasadnianie norm moralnych

 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

Student zna zróżnicowane typy uzasadniania w ramach uzasadniania deontologicznego i 
konsekwencjalnego

student zna główne teksty dotyczące podstawowych sposobów uzasadniania norm moralnych 

Zapoznanie studenta z podstawowymi sposobami uzasadniania norm moralnych, w perspektywie systematyczno-historycznej, 
wraz z ukazaniem specyfiki dyskursu etycznego

Pomoc studentowi w przeprowadzeniu uzasadnienia własnych ocen moralnych, identyfikowaniu specyfiki danego sposobu 
uzasadniania, oraz przeprowadzeniu jego krytycznej analizy

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
podstawowa wiedza z zakresu etyki

umiejętność krytycznego analizowania tekstów filozoficznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
student zna i rozumie podstawowe sposoby uzasadniania norm moralnych (deontologiczny i 

konsekwencjalny)

W kategorii umiejętności
student posiada umiejętność zidentyfikowania danego sposobu uzasadniania norm i 

przeprowadzenia jego analizy

Student potrafi analizować teksty dotyczące sposobu uzasadniania norm moralnych

student potrafi o oparciu o różne sposoby uzasadniania norm rozwiązywać konkretne 
problemy moralne



1. K_K04

2. K_K05, K_K03

1.
2.

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

Wiedza

Student nie zna 
podstawowych sposobów 

uzasadniania norm 
moralnych.

Student ma bardzo ogólną 
orientację na temat 

sposobów uzasadniania 
norm moralnych, ale 

wiedza ta jest 
niekompletna i 
niepogłębiona.

Student dobrze rozumie różnice 
pomiędzy rożnymi sposobami 
uzasadniania norm moralnych.  

Trafnie przywołuje przedstawicieli 
poszczególnych stanowisk.

Student bardzo dobrze zna i 
rozumie podstawowe sposoby 

uzasadniania norm, zna ich 
zalety i słabości.

Umiejętności

Student nie potrafi 
wskazać z jakim 

sposobem uzasadniania 
norm ma do czynienia z 

...nie potrafi odpowiedzieć 
na zadane pytania. Nie 

rozumie tekstu.

Student ma problemy ze  
wskazaniem sposobów 

uzasadniania,  chaotycznie 
odpowiada na pytania. Nie 

potrafi na podstawie 
przeczytanego tekstu 

trafnie określić stanowisko 
autora.

Student opanował umiejętność 
krytycznego myślenia, potrafi 

analizować teksty filozoficzne, potrafi 
samodzielnie przeprowadzać 

refleksję.

Student potrafi krytycznie 
analizować teksty, trafnie 

przywołuje najważniejszych 
autorów, stara się samodzielnie 

wyciągać wnioski, w dyskusji 
potrafi rozwinąć swoje myśli.

METODY DYDAKTYCZNE*

Analiza tekstu. Dyskusja nad określonymi problemami. 

W kategorii kompetencji społecznych

student jest przygotowany do uczestniczenia w debacie publicznej, kompetentnej oceny oraz 
krytyki różnych sposobów uzasadniania norm moralnych

student potrafi bronić preferowany przez siebie sposób uzasadniania norm moralnych, ale 
jednocześnie otwarty jest na dyskusję z osobami zajmującymi przeciwne stanowisko

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Podstawowe sposoby podejścia do moralności – kognitywizm i nonkognitywizm. Podstawowe sposoby rozumienia dobra/zła moralnego: 
naturalizm - antynaturalizm i jego odmiany. Charakterystyka deontologizmu i konsekwencjalnego sposobu uzasadniania norm moralnych. 
Odmiany deontologicznego sposobu uzasadniania norm: teleologizm (Arystotelizm, tomizm), kantyzm, personalizm i jego odmiany, deontologizm 
D. Rossa. Odmiany konsekwencjalnego uzasadniania norm. Natura jako źródło uzasadniania norm. Rodzaje norm moralnych. Aplikacja 
norm moralnych do szczegółowych przypadków

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Ćwiczenia

Dwa kolokwia z przerobionego materiału – 70%
Obecność i aktywność na zajęciach – 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*



Kompetencje społeczne

Studenta nie stać na 
sformułowanie, z dyskusji z 
innymi, własnych opinii na 
temat uzasadniania norm 

moralnych.

Student nieudolnie 
posługuje się 

podstawowymi sposobami 
uzasadniania norm,  w 
bardzo małym stopniu 

angażuje się w dyskusję.

Student potrafi uzasadnić 
preferowany przez siebie sposób 

uzasadniania norm.

Student bardzo dobrze potrafi 
prezentować swoje poglądy i 

wejść w konstruktywny dialog z 
tymi, którzy reprezentują 
odmienne stanowisko.
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Lublin, 22. 06. 2012                                Dr Kazimierz Krajewski
miejsce, data

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
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

T. Styczeń SDS, Metaetyka, Lublin 2011.
T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984.

przygotowanie do zajęć 30
SUMA GODZIN: 60

* 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: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991.
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg,Warszawa 1984.
R. Spaemann, Konsekwencjalizm, tłum. J. Merecki, w: Tenże, Szczęście i życzliwość, Lublin 1997.
J. S. Mill, Utylitaryzm, tłum. M Ossowska, w: tenże, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959.
A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1998.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania, 
Kraków 2008.


