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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-
gospodarcza 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Catholic Social Teaching - Social and Economy 
Ethics 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Katarzyna Lenart-Kłoś 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 3 

 

Wymagania wstępne Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Głównym celem wykładu jest przekazanie wiedzy o zespole wartości będących odniesieniem w 
budowaniu etosu społeczeństwa obywatelskiego, w którym respektowana jest godność człowieka 
oraz podstawowe prawa i obowiązki.  
C2 - Wykład ukazuje sposób, w jaki normy są aplikowane do współczesnych kontekstów społeczno-
gospodarczych. Studenci uczestniczący w wykładach powinni rozróżniać i rozumieć najważniejsze 
zasady życia społecznego i gospodarczego.  
C3 - Etyka społeczno-gospodarcza ma na celu rozwinąć u studentów umiejętność samodzielnego 
rozumienia i samodzielnej oceny problemów społeczno-etycznych; umiejętność krytycznego 
myślenia; umiejętność zastosowania właściwej perspektywy w interpretacji problemów 
społecznych, z jakimi stykają się na co dzień 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony personalistyczną 
koncepcji człowieka jako podmiotu i celu życia społecznego i 
gospodarczego, zbiór wartości i zasad katolickiej nauki 
społecznej z centralną zasadą godności człowieka, podstawowe 
prawa i obowiązki osoby ludzkiej, poglądy na temat wybranych 
konstrukcji życia społecznego oraz ich praktycznych zastosowań 

K_W03 
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W_02 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób funkcjonowanie 
omawianych podczas zajęć współczesnych systemów 
organizacji pracy i przedsiębiorczości oraz ich etycznej 
odpowiedzialności 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi samodzielnie analizować, rozumieć oraz 
krytycznie ocenić zjawiska społeczne i gospodarcze z 
perspektywy godności osoby ludzkiej jako wartości 
uniwersalnej i absolutnej 

K_U01 

U_02 Absolwent potrafi uzasadniać postawy i działania wynikające z 
najważniejszych zasad i wartości katolickiej nauki społecznej 
oraz potrzebę ich aplikacji w przestrzeni społecznej i publicznej, 
a także oceniać funkcjonowanie instytucji społecznych według 
kryterium sprawiedliwości społecznej oraz uzasadnić swoje 
stanowisko w tej kwestii  

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do poszerzania zdobytej wiedzy, 
zwłaszcza na temat nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, 
implementacji postulatów katolickiej nauki społecznej w 
obszarze polityki i gospodarki  i szukania wsparcia eksperta w 
przypadku trudności z rozwiązaniem problemu z tego zakresu 

K_K02 

K_02 Absolwent jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za 
podejmowane przez siebie decyzje i działania oraz ich 
konsekwencje i przestrzegania zasad etyki zawodowej  

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Etyka gospodarcza: definicja, typologia.  
2. Społeczno-etyczny wymiar pracy ludzkiej.  
3. Relacja między pracą a kapitałem.  
4. Prawa człowieka w obszarze społeczno-gospodarczym.  
5. Bezrobocie, jego typy i skutki.  
6. Aplikacyjny charakter zasady subsydiarności.  
7. Związki zawodowe jako jedna z form realizacji prawa do zrzeszania się.  
8. Strajk i lokaut. Aspekty etyczne ochrony interesów pracowników i pracodawców.  
9. Własność w kontekście powszechnego przeznaczenia dóbr.  
10. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR).  
11. Teoria sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwe podatki.  
12. Konsumpcjonizm, konsumizm, etyka konsumpcji.  
13. Zasada zrównoważonego rozwoju i ekologia integralna.  
14. Kapitał społeczny niedzieli i świąt religijnych.  
15. Etyka biznesu w warunkach globalizacji. Dumping i działania antydumpingowe. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

U_02 Studium przypadku Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

K_02 Dyskusja Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna:  

(W) – Absolwent nie ma podstawowej wiedzy o personalistycznej koncepcji człowieka jako podmiocie 

i celu życia społecznego i gospodarczego, o zbiorze wartości i zasad katolickiej nauki społecznej z 

centralną zasadą godności człowieka, o podstawowych prawach i obowiązkach osoby ludzkiej, o 

poglądach na temat wybranych konstrukcji życia społecznego oraz ich praktycznych zastosowań, nie 

wykazuje się podstawową znajomością funkcjonowania omawianych podczas zajęć współczesnych 

systemów organizacji pracy i ich etycznej odpowiedzialności  

(U) - Absolwent nie posiada podstawowych umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i 

gospodarczych w odniesieniu do najważniejszych zasad i wartości katolickiej nauki społecznej  

(K) – Absolwent nie potrafi poszerzać zdobytej wiedzy, zwłaszcza na temat nowych zjawisk społeczno-

gospodarczych  

 

Ocena dostateczna  

(W) – Absolwent ma podstawową wiedzę o personalistycznej koncepcji człowieka jako podmiocie i celu 

życia społecznego i gospodarczego, o zbiorze wartości i zasad katolickiej nauki społecznej z centralną 

zasadą godności człowieka, o podstawowych prawach i obowiązkach osoby ludzkiej, o poglądach na 

temat wybranych konstrukcji życia społecznego oraz ich praktycznych zastosowań, wykazuje się 

podstawową znajomością funkcjonowania omawianych podczas zajęć współczesnych systemów 

organizacji pracy i ich etycznej odpowiedzialności  

(U) - Absolwent posiada podstawowe umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i 

gospodarczych w odniesieniu do najważniejszych zasad i wartości katolickiej nauki społecznej  

(K) – Absolwent potrafi pod kierunkiem poszerzać zdobytą wiedzę, zwłaszcza na temat nowych zjawisk 

społeczno-gospodarczych, dostrzega potrzebę implementacji niektórych postulatów katolickiej nauki 

społecznej w obszarze polityki i gospodarki, jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki 

zawodowej w wybranych sytuacjach  

 

Ocena dobra  

(W) – Absolwent ma wiedzę o personalistycznej koncepcji człowieka jako podmiocie i celu życia 

społecznego i gospodarczego, o zbiorze wartości i zasad katolickiej nauki społecznej z centralną zasadą 
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godności człowieka, o podstawowych prawach i obowiązkach osoby ludzkiej, o poglądach na temat 

wybranych konstrukcji życia społecznego oraz ich praktycznych zastosowań, wykazuje się znajomością 

funkcjonowania omawianych podczas zajęć współczesnych systemów organizacji pracy i ich etycznej 

odpowiedzialności  

(U) - Absolwent posiada umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i gospodarczych w 

odniesieniu do najważniejszych zasad i wartości katolickiej nauki społecznej  

(K) – Absolwent potrafi poszerzać zdobytą wiedzę, zwłaszcza na temat nowych zjawisk społeczno-

gospodarczych, dostrzega potrzebę implementacji większości postulatów katolickiej nauki społecznej 

w obszarze polityki i gospodarki, jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej 

w większości sytuacji  

 

Ocena bardzo dobra  

(W) – Absolwent ma pogłębioną wiedzę o personalistycznej koncepcji człowieka jako podmiocie i celu 

życia społecznego i gospodarczego, o zbiorze wartości i zasad katolickiej nauki społecznej z centralną 

zasadą godności człowieka, o podstawowych prawach i obowiązkach osoby ludzkiej, o poglądach na 

temat wybranych konstrukcji życia społecznego oraz ich praktycznych zastosowań, wykazuje się 

pogłębioną znajomością funkcjonowania omawianych podczas zajęć współczesnych systemów 

organizacji pracy i ich etycznej odpowiedzialności  

(U) - Absolwent posiada umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk społecznych i 

gospodarczych w odniesieniu do najważniejszych zasad i wartości katolickiej nauki społecznej  

(K) – Absolwent potrafi samodzielnie poszerzać zdobytą wiedzę, zwłaszcza na temat nowych zjawisk 

społeczno-gospodarczych, dostrzega potrzebę implementacji postulatów katolickiej nauki społecznej 

w obszarze polityki i gospodarki, jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej  

 

Egzamin ustny 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 
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