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Nazwa przedmiotu1):
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2

ECTS 2)
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3)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski : Professional Ethics
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5)
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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

PO

1

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

2

polski

Celem przedmiotu jest:
zaznajomienie studentów z podstawowmi terminami z zakresu etyki ogólnoludzkiej i etyki zawodowej
Założenia i cele przedmiotu12):

analiza zależnosci pomiędzy etyką w życiu codziennym, etyką zawodową a etyką życia gospodarczego
wyodrebnienie naczelnych zasad etyki zawodowej dla konkretnych zawodów

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

15

niestacjonarne)
9

a2) ćwiczenia audytoryjne
a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

Metody dydaktyczne14):

T

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

wykład informcyjny

T

inne …

inne …

A.

wykłady

Pojecie i istota etyki i etyki zawodowej, wyodrebnienie etyki zawodowej z etyki i filozofii, moralność, podział pracy i historia zawodowych regulacji etycznych, normy i
zasady - postrzeganie norm, zasady moralne, deontologia i aksjologia zawodowa,kariera, sukces, konkurencja, aktualne problemy etyczne w stosunku do pracy,
korupcja, molestowanie, rasizm, stereotypy,prestiż i godność zawodowa, wartość uczciwości, sprawiedliwości, zaufania, odpowiedzialności, wspólczesne potrzeby i
możliwości etyki, mechanizmy etyczne - kodeksy etyczne i standardy postepowania.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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kierunek:

Logistyka, 1 stopień

01 - student objaśnia podstawowe pojecia

05 -student dostrzega potrzebę postepowania zgodnego z zasadami etyki

02-student rozpoznaje problemy z zakresu etyki zawodowej

06 -

03 -student łaczy i weryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyką

07 -

04 -student dokonuje oceny przypadków jak jest/jak być powinno

08 -

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

1, 2, 3, 4,5

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..
inne..

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

imienne karty oceny studenta

złożone projekty
prace pisemne

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
T

inne…
Element oceny

inne..
Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

inne..

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
100%

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..
inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1.Michalik M, Od etyki zawodowej do etyki biznesu,Fundacja Innowacji, Warszawa 2003
2. Maxwell J. C, Etyka, Studio EMKA, Warszawa 2010
b) uzupełniająca
3.Kowalczyk J. Odpowiedzialnosć społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarzadzaniu organizacją. CeDeWu, Warszawa 2009.
4.
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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