1.1.1 Etyka
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod przedmiotu:
P4

ETYKA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Profil kształcenia:
Język wykładowy:
Polski

Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok: I
Semestr: I
ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2
Niestacjonarne: 1
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Nie dotyczy
OGÓLNOAKADEMICKI
Podstawowy i kierunkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne:1,5 Niestacjonarne: 1
Wiedza:
Podstawowa wiedza z zakresu filozofii, socjologii i etyki na
poziomie studiów I stopnia.
Umiejętności:
Analiza, interpretacja oraz krytyczna ocena procesów i
zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
relacji społecznych w organizacji i w jej otoczeniu.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz umiejętność prezentowania własnych
opracowań i przemyśleń.
Ćwiczenia: referat, prezentacja, odgrywanie ról
Kryteria ocenienia:
Aktywność na ćwiczeniach, ocena przygotowanych oraz
wygłoszonych prezentacji i referatów.
Zaliczenie: test wiedzy- kolokwium pisemne
Pytania zamknięte oceniane 0-1; otwarte 0-3
51%-65% poprawnych odpowiedzi ocena dostateczna
66%-80% ocena dostateczna plus
81%-86% ocena dobra
87%-94% ocena dobra plus
95%-100% ocena bardzo dobra
Katedra Zarządzania
dr Kazimierz Kołodziejczyk

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium

St udi a

30

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:
Seminarium:

Warsztaty:
Seminarium:

18

Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji

Zajęcia terenowe:
Praktyki:
3

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

33
92

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

20
105

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
studia
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności:

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami
naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć

33

20

92

105

36

36

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów

24

24

Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa

12

25

20

20

125

125

Przygotowanie do egzaminów
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Podstawowe problemy etyki – Czym jest etyka?, działy etyki, kategorie etyki, wybrane kierunki w etyce.
Etyczna refleksja Zachodu – platońskie ujęcie dobra, arystotelesowska etyka umiaru, hedonizm
Epikurejski, etyka chrześcijańska, utylitaryzm w etyce, etyka ponowoczesna
Etyczna refleksja Bliskiego i Dalekiego Wschodu – judaizm, islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm,
taoizm
Współczesne doktryny filozofii gospodarczej- (neo)liberalizm (koncepcja sprawiedliwości J. Rawlsa,
komunitaryzm), socjaldemokratyzm, chrześcijańska myśl społeczna, ordoliberalizm, antyglobalizm.
Etyka w zarządzaniu – przedmiot (etyka zarządzania jako specjalistyczna dziedzina etyki, etapy rozwoju
etyki w zarządzaniu, wartości w zarządzaniu, kapitał społeczny).
Etyka zarządzania personelem (wyznaczniki etycznego charakteru organizacji, zasady etycznego
traktowania pracowników, motywowanie pracowników, konsultowanie z pracownikami, prawa
pracownicze, zatrudnianie i zwalnianie pracowników).
Odpowiedzialność moralna w biznesie (istota wolności i odpowiedzialności, poziomy odpowiedzialności,
CSR społeczna odpowiedzialność biznesu, Global Compact, orientacja profitowa).
Etyczna firma (środowisko społeczne firmy, firma jako wspólnota, kreowanie wizerunku firmy, zasady
pozytywnej konkurencji, lobbing, nepotyzm, kodeksy i program etyczny w firmie)
Etyczni menedżerowie (usytuowanie i rola menedżera w organizacji, pożądane cechy osobowe i etyczne

powinności menedżera, kodeks etycznego menedżera).
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Kod wg. KEK:
K_W04
K_W06
K_W07
Kod wg KEK:
K_U09
K_U13
Kod wg KEK:
K_K02

K_K03

K_K07

Wiedza:
zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk
kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych dla dyscypliny nauki o zarządzaniu)

Kod KRK:
S2A_W01,S2A_
W02

zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także
dysfunkcji

S2A_W03

Umiejętności:
posiada umiejętność wiedzy z niektórych dziedzin w celu tworzenia
innowacyjnych rozwiązań problemów

Kod KRK:
S2A_U07,
S2A_U02

posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach planowania,
organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.), w tym na
poziomach zintegrowanych.

S2A _U05,
S2A_U04

Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w
imię osiągania wspólnych celów

Kod KRK:
S2A_K02,
S2A_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie
znaczenie
aspektów
ekonomicznych,
społecznych,
politycznych,
środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i
wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i
społecznych

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

S2A_W03

S2A_K04,
S2A_K03
Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student opisuje podstawowe problemy etyczne oraz ich emanację w biznesie i
zarządzaniu, wskazując ich występowanie w skali mikro i makro.

Test wiedzy,
praca pisemna

Umiejętności:
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów etycznych oraz zdolność uzasadniania
swoich przekonań; umiejętność tolerancyjnego podejścia do poglądów innych
współpracowników.

Praca pisemna,
test wiedzy,
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą osiągnięć

Kompetencje:
Dysponuje kompetencje podejmowania decyzji w sferze biznesowej w perspektywie
zarządzania firmą; zdolność do prowadzenia dyskusji o charakterze etycznym i
rozwiązywania problemów moralnych uniemożliwiających zarządzanie grupą zawodową

Obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
udział w dyskusji

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012.
Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.
Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Nowak E., Cern K.M., Ethos w życiu publicznym, PWN, Warszawa 2008.
Pogonowska B., Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Bauman Z., Etyka ponowczesna, Wyd. Aletheia, Warszawa 2012.
Etyka w życiu publicznym, Sosnowski S. (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA.J.R., Warszawa 2012.
Przewodnik po etyce, Singer P. (red,), Książka i Wiedza, Warszawa 2009.

Inne materiały dydaktyczne: periodyki, publikacje dostępne w Internecie, projektor multimedialny, komputer .

