
  

Efekty kształcenia dla kierunku etyka (studia II stopnia) 

Symbol 
kierunkowego 

efektu 
kształcenia* 

Opis efektu kształcenia Odniesienie do 
symbolu 

obszarowego efektu 
kształcenia 

W kategorii wiedzy 
K_W01  zna kluczową terminologię etyczną oraz specyfikę 

metodologiczną dyscyplin etycznych 
H2A_W01 

H2A_W02 

K_W02  zna i rozumie główne problemy, tradycje, stanowiska oraz 
argumenty etyczne  

H2A_W05  

K_W03  ma pogłębioną wiedzę z zakresu etyk stosowanych, potrafi 
wskazać główne problemy współcześnie dyskutowane na 
ich gruncie 

H2A_W04 

K_W04  ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii kształtowania się 
doktryn etycznych oraz potrafi je odnieść do 
współczesności 

H2A_W04 

H2A_W06 

K_W05  zna mechanizmy rozwoju moralnego człowieka, w sposób 
szczególny osobowościowych i psychospołecznych 
korelatów tego rozwoju oraz typowych rodzajów jego 
patologii 

H2A_W04 

H2A_W06 

K_W06  potrafi wskazać podstawowe idee moralne funkcjonujące 
w wielkich religiach, rozumie relację pomiędzy religią a 
etyką 

H2A_W04 

H2A_W06 

K_W07  
zna podstawowe teksty z etyki H2A_W07 

H2A_W09 

K_W08  zna i rozumie relację pomiędzy problematyką etyczną a 
problematyką antropologiczną 

H2A_W04 

H2A_W05 

K_W09  zna podstawowe kierunki metaetyczne, rozumie zależności 
pomiędzy metaprzedmiotową a przedmiotową dyskusją w 
etyce 

H2A_W03 

H2A_W04 

K_W10  rozumie naturę i specyfikę ludzkiego działania  H2A_W04 

K_W11  rozumie relacje między indywidualnym a społecznym 
wymiarem moralności, a także ma podstawową wiedzę z 
zakresu zależności kulturowo-społecznych w rozumieniu 
określonych społeczności historycznych 

H2A_W04 

K_W12  
zna i rozumie współczesne światopoglądy i ideologie  H2A_W04 

H2A_W05 



  

K_W13  zna i rozumie podstawowe normy prawne oraz etyczne, a 
także orientuje się w orzecznictwie dotyczącym 
prowadzenia badań naukowych  

H2A_W04 

H2A_W05 

K_W14  zna moralne problemy związane z prowadzeniem wojen 
oraz moralnie dopuszczalnych sposobów rozwiązywania 
konfliktów między narodami i państwami 

H2A_W04 

H2A_W05 

K_W15  
zna najczęściej dyskutowane współcześnie problemy 
powstające na skrzyżowaniu etyki i nauk szczegółowych 

H2A_W04 

H2A_W05 

H2A_W07 

K_W16  zna typy nauk, rozumie ich metodologiczną specyfikę i 
wzajemne związki 

H2A_W01, 
H2A_W05 

K_W17  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego H2A_W08 

W kategorii umiejętności 
K_U01  potrafi wskazać cechy i elementy ludzkiego działania 

istotne dla jego moralnej oceny 
H2A_U01 

H2A_U04 

K_U02  potrafi uzasadnić swoje poglądy etyczne, zarazem rozumie 
racje stojące za poglądami, których nie podziela 

H2A_U04 

H2A_U06 

K_U03  potrafi sformułować i uzasadnić moralną ocenę 
przykładowego działania 

H2A_U04  

H2A_U05 

H2A_U06 

K_U04  posiada umiejętność posługiwania się kategoriami 
etycznymi i odnoszenia ogólnych norm moralnych do 
oceny konkretnych sytuacji 

H2A_U02 

H2A_U04 

H2A_U06 

K_U05  potrafi analizować teksty z zakresu etyki, ustalając ich 
problemy, naczelne terminy, strukturę argumentacyjną 
oraz ocenić ich znaczenie, oryginalność i spójność  

H2A_U01 

H2A_U05 

H2A_U06 

K_U06  dostrzega psychologiczne uwarunkowania ludzkiego 
działania, w szczególności ich wpływ na podejmowane 
decyzje 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U07  dostrzega złożoność oddziaływania pedagogicznego oraz 
roli autorytetu w procesie wychowania w kontekście 
klasyfikowania problemów pedagogicznych 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U08  dostrzega przyczyny konfliktów między różnymi etosami 
oraz problem tolerancji w kontekście społecznego 
zróżnicowania moralnego 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U09  posiada umiejętność wyjaśniania ludzkiego działania w 
aspekcie jego racji i motywacji 

H2A_U02 



  

aspekcie jego racji i motywacji H2A_U04 

K_U10  ma umiejętność uczestniczenia w dialogu społecznym na 
trudne społecznie tematy oraz organizowania akcji 
społecznych 

H2A_U06 

H2A_U08 

H2A_U09 

K_U11  posiada podstawową umiejętność dokonywania porównań 
pomiędzy głównymi religiami w kontekście 
obowiązujących w ich ramach norm moralnych 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U12  posiada podstawową umiejętność analizy i ujawniania 
problemów etycznych związanych z konkretnym 
projektem badawczym oraz ich oceniania z punktu 
widzenia etyki i argumentacji na rzecz tej oceny 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U13  dostrzega różnice i podobieństwa między normami 
etycznymi a normami prawnymi 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U14  posiada umiejętność przygotowywania wypowiedzi i 
prezentacji wyników badań  

H2A_U11 

H2A_U12 

H2A_U13 

K_U15  umie uzasadnić prawa przysługujące człowiekowi na mocy 
samego człowieczeństwa jako takiego 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U16  rozumie na czym polega istota tolerancji, umie wskazać 
obszary współpracy w pluralistycznych środowiskach, 
które domagają się tolerancyjnej postawy 

H2A_U02 

H2A_U04 

H2A_U06 

K_U17  posiada podstawową umiejętność rozumienia procesów 
społecznych przez wskazanie fundamentów etycznych 
istnienia społeczności 

H2A_U02 

H2A_U04 

K_U18  umie komunikować się w języku obcym i samodzielnie 
tłumaczyć teksty z etyki z wybranego języka obcego 

H2A_U11 

K_U19  formułuje w mowie i na piśmie problemy etyczne, stawia 
tezy i artykułuje własne poglądy  

H2A_U07 

H2A_U08 

H2A_U09 

K_U20  pisze proste teksty z samodzielnym doborem literatury H2_U01 

H2_U08 

W kategorii kompetencji społecznych 
K_K01  zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych 

umiejętności, rozumie konieczność stałego dokształcania 
się i rozwoju zawodowego  

H2_K01 

H2_K06 

K_K02  dba o precyzyjność i racjonalne uzasadnienie własnych 
przekonań moralnych 

H2_K02 

H2_K04 

K_K03  jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi 
odmienne przekonania moralne, szanuje odmienne 

H2_K02 



  

postawy i poglądy  
K_K04  dba o precyzyjne formułowanie przekonań  H2_K02 

H2_K04 

K_K05  jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi 
odmienne przekonania filozoficzne 

H2_K02 

K_K06  jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia 
społecznego 

H2A_U02 

H2A_U03 

H2A_U05 

K_K07  jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji 
poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów 
etycznych 

H1A_K01 

H1A_K03 

H1A_K04 

K_K08  wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań 
i merytorycznej dyskusji H1A_K02 

K_K09  rozumie rolę i potrzebę działania w 
zinstytucjonalizowanych formach etyki badań naukowych 
(np.  komitety etyczne) 

H2A_U04 

K_K10  rozumie problematykę etyczną związaną z 
odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z 
uczciwością naukową oraz rzetelnością 
i uczciwością w sytuacji prowadzenia dyskusji 

H1A_K04 

 

 


