
Etyka zawodowa (KON - grupa: 1, 2, 3, 4) - 2019/2020 
/semestr zimowy/ - dr Anna Szudra-Barszcz
Rok II - Semestr 3 (Punkty ECTS: 2) - Zal. na ocenę 
Cele przedmiotu

C1 - przedstawienie wybranych zagadnień z teorii wychowania moralnego, etyki zawodowej i etyki 
wychowawczej
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności racjonalnego rozstrzygania problemów moralnych oraz 
umiejętności argumentowania „za i przeciw” pewnemu działaniu
Wymagania wstępne

W1 - podstawowe zagadnienia pedagogiki
Efekty uczenia się dla przedmiotu

WIEDZA
K_W03 student posiada uporządkowaną wiedzę na temat moralnych aspektów wychowania i 
kształcenia,
K_W05 student posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie moralnym,
K_W19 student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem 
roli i wkładu etosu chrześcijańskiego w zasady i normy etyczne zawodu pedagoga.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i etyki w
celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych, a także motywów, modeli i wzorów 
ludzkich zachowań,
K_U12 student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne z odniesieniami do tradycji nauczania Kościoła katolickiego i 
papieża Jana Pawła II.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K04 student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na 
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w 
pracy edukacyjnej,
K_K08 student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, podkreśla priorytety uwzględniając
nauczanie Kościoła.
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny, metody dialogowe, metody problemowe.
Treści programowe przedmiotu

1. Wybrane zagadnienia z teorii wychowania moralnego (3 spotkania).
2. Wybrane zagadnienia z etyki wychowawczej (3 spotkania + kolokwium [1 spotkanie]).
3. Wybrane zagadnienie z etyki szczegółowej i etyki zawodu pedagoga (analiza i dyskusja tematów 
wybranych przez studentów, m.in. etyczne problemy nauczania i wychowania, prawdomówność i 
kłamstwo w wychowaniu, etyczne aspekty adopcji - 8 spotkań).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada wiedzy z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej i etyki 
zawodu pedagoga,
(U) Student nie potrafi zanalizować i zaprezentować argumentów dotyczących kwestii moralnych i 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=3&kid=512&op=2&wid=11


wychowawczych używanych w dyskusjach publicznych ani analizować problemów moralnych w 
kontekście ich implikacji pedagogicznych, uwzględniając etos chrześcijański i nauczanie Kościoła,
(K) Student nie uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć, nie stara się zrozumieć 
przyczyny odmiennych stanowisk, nie dba o język wypowiedzi.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada wiedzę z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej i etyki 
zawodu pedagoga na niskim poziomie,
(U) Student ma trudności z samodzielną analizą i prezentacją argumentów dotyczących kwestii 
moralnych i wychowawczych używanych w dyskusjach publicznych oraz analizą problemów 
moralnych w kontekście ich implikacji pedagogicznych z uwzględnieniem etosu chrześcijańskiego i 
nauczania Kościoła,
(K) Student poproszony uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć, szanuje innych
uczestników dyskusji, ale ma trudności w zakresie formułowania argumentów oraz zrozumienia 
przyczyn odmiennych stanowisk, nie zawsze dba o język wypowiedzi.

Ocena dobra
(W) Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki 
wychowawczej i etyki zawodu pedagoga,
(U) Student na poziomie przeciętnym potrafi analizować i prezentować argumenty dotyczące kwestii 
moralnych i wychowawczych używanych w dyskusjach publicznych oraz analizować problemy 
moralne w kontekście ich implikacji pedagogicznych, uwzględniając etos chrześcijański i nauczanie 
Kościoła,
(K) Student uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć, szanuje innych 
uczestników dyskusji, stara się zrozumieć przyczyny odmiennych stanowisk, dba o język wypowiedzi.

Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej
i etyki zawodu pedagoga,
(U) Student potrafi zanalizować i zaprezentować argumenty dotyczące kwestii moralnych i 
wychowawczych użytych w dyskusjach publicznych oraz analizować problemy moralne w kontekście 
ich implikacji pedagogicznych, uwzględniając etos chrześcijański i nauczanie Kościoła,
(K) Student inicjuje i z zaangażowaniem uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas 
zajęć, szanuje innych uczestników dyskusji, stara się zrozumieć przyczyny odmiennych stanowisk, dba
o język wypowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków 2008 (fragmenty).
W. Chudy, Elementy etyki pedagogicznej, TN KUL, Lublin 2008 (fragmenty). 
A. Szudra-Barszcz, Sensy i bezsensy etyki zawodu pedagoga, w: Filozofia wychowania w praktyce 
pedagogicznej, pod red. A. Szudry-Barszcz i S. Sztobryna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 51-73.
Encyklopedia bioetyki, Polwen, Radom 2009.
Etyka zawodu pedagoga, J. Brzeziński, B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska, PWN, 
Warszawa 2019 (fragmenty).
Literatura uzupełniająca:
W. Chudy, Między Werterem a Stawroginem, czyli wartość w życiu człowieka, w: tenże, Filozofia 
wieczysta w czas przełomu, TN KUL, Lublin 2009, s. 133-148.
A. Szudra-Barszcz, O niektórych błędach sumienia i trudnościach w ich przekraczaniu, „Roczniki 



Pedagogiczne” 2019, nr 1(11/47), s. 125-136.
T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej. T. I, T. II, WAM, Kraków 2009 (fragmenty).
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