
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy E semestr letni -
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Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1.  K_W15 
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3. K_W15

1. K_U10
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3. K_U10

1. K_K01

2. K_K05

Student potrafi scharakteryzować relację: etyka-retoryka
W kategorii kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej
w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.

Student wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna
W kategorii umiejętności

Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne
Student potrafi przedstawić główne spory etyczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki

Student zna podstawowe spory etyczne

przedstawienie możliwości i ograniczeń głównych teorii etycznych
WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

ogólna znajomość historii filozofii
umiejętność krytycznego myślenia

przedstawienie podstawowych pojęć i teorii z zakresu etyki
przedstawienie głównych sporów w etyce
charakterystyka relacji: etyka - retoryka

kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zagadnień filozoficzno-moralnych (tzw. myślenia moralnego)

polski

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

ETYKA

wykład

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

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

RETORYKA STOSOWANA

stopień pierwszy



1.

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

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 
podstawowych pojęć, 
problemów i teorii z 

zakresu etyki; nie zna 
podstawowej literatury z 

zakresu filozofii 
moralności 

Student posiada ogólną 
lecz nieuporządkowaną 

wiedzę na temat 
podstawowych pojęć, 
problemów i teorii z 

zakresu etyki; zna niektóre 
tezy głównych stanowisk 

etycznych.

Student posiada ogólną wiedzę na 
temat pojęć, problemów i teorii z 

zakresu etyki. Wie na czym polega 
analiza filozoficzno-moralna; dobrze 

orientuje się w literaturze 
przedmiotu

Student posiada 
usystematyzowaną wiedzę 

na temat pojęć, 
problemów i teorii z 
zakresu etyki. Zna 

podstawową literaturę 
przedmiotu; zna główne 

sposoby analizy 
filozoficzno-etycznej. 

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
zdefiniować podstawowych 
pojęć z zakresu etyki; nie 

potrafi przedstawić tez 
głównych stanowisk 

etycznych; nie potrafi 
samodzielnie zanalizować 

wybranego problemu 
moralnego

Student potrafi 
zdefiniować główne 

terminy z zakresu etyki; 
potrafi przedstawić 

niektóre tezy głównych 
stanowisk etycznych; nie 

potrafi samodzielnie 
dokonać analizy 

wybranego problemu 
moralnego

Student potrafi posłużyć się 
podstawową wiedzą z zakresu etyki 

do analizy wybranych zagadnień 
etycznych. Umie zająć stanowisko w 

głównych sporach etycznych 

Student potrafi posłużyć 
się szczegółową wiedzą z 
zakresu etyki do analizy 
wybranych zagadnień 
etycznych. Umie zająć 
stanowisko w głównych 

sporach etycznych 
odwołując się do poglądów 
klasyków myśli etycznej; 

odwołuje się do literatury z 
zakresu filozofii 

moralności 

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

egzamin ustny na koniec semestru - 100% (student odpowiada na pytania z zakresu pięciu wybranych zagadnień z listy 
trzydziestu zagadnień otrzymanych na ostatnim wykładzie)

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

1. Definicja etyki - etyka a inne nauki o moralności. 2. Analiza przedmiotu etyki. 3. Analiza czynu. 4. Odpowiedzialność moralna podmiotu. 5. Spór 
o normę moralności. 6. Prawo moralne. 7. Sposoby uzasadniania w etyce. 8. Koncepcja sumienia. 9. Główne teorie etyczne. 10. Problem 

amoralizmu. 11. Relacja między etyką a retoryką  12. Analiza wybranych zagadnień z zakresu etyk stosowanych  

METODY DYDAKTYCZNE*
wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych wymagających komputera oraz rzutnika multimedialnego.



Kompetencje społeczne

Student nie potrafi 
analizować problemów 

filozoficzno-moralnych; nie 
potrafi samodzielne 

formułować propozycji ich 
rozwiązań; 

Student stara się 
analizować problemy 

filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować 
propozycje ich rozwiązań; 
jest świadomy doniosłości 
praktycznej (społecznej) 
rozstrzygnięć moralnych

Student potrafi analizować problemy 
filozoficzno-moralne oraz

samodzielne formułować propozycje 
ich rozwiązania; dba o precyzyjne 
formułowanie własnych przekonań; 

jest świadomy doniosłości 
praktycznej (społecznej) 
rozstrzygnięć moralnych

Student potrafi analizować 
złożone problemy 

filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować 

propozycje ich 
rozwiązania; dba o 

precyzyjne formułowanie 
własnych przekonań; jest 
świadomy doniosłości 

praktycznej (społecznej) 
rozstrzygnięć moralnych
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Lublin 27.06.2012 dr Jacek Frydrych
miejsce, data

A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995 

osoba odpowiedzialna za przygotowanie karty

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN 1984
J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN Warszawa 2005

F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001
B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, Wyd. poznańskie 2009

P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T.1, Lublin 1986

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1996

T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994  

K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin-Rzym 1991
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: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

SUMA GODZIN: 60

przygotowanie się do zajęć 5
przygotowanie się do egzaminu 25

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

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA


