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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa 
Nazwa w jęz. angielskim: Professional ethics 
Kod przedmiotu: WCYIXCS1-EZ 

Dane dotyczące przedmiotu: 
Jednostka oferująca przedmiot: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
Przedmiot dla jednostki: Wydział Cybernetyki  
Obowiązuje od naboru Październik 2021 

Domyślny typ protokołu dla przedmiotu: 

Zaliczenie 

Język wykładowy: 

Polski 

Skrócony opis: 

Program obejmuje podstawowe zagadnienia z etyki ogólnej, jej pojęć i historii oraz etyki zawodowej. Wykłady z etyki zawodowe 
stanowią między innymi: próbę wyjaśnienia roli moralności w życiu jednostki, ludzkości i w pracy zawodowej, zarys historii etyki 
ogólnej i zawodowej inżyniera oraz podstawowe problemy etyki i moralności zawodowej, wskazują na normy i wartości moralne 

etyki, najważniejsze systemy i kierunki. Treści wykładów zawierają odniesienia  do przeszłości ale przede wszystkim do 

teraźniejszości, jak i przyszłości. Szczególnie dotyczy to obowiązków moralnych inżynierów, nowych wyzwań moralnych i 

etycznych w XXI wieku. 

Opis: 

Wykłady są realizowane metodą podającą z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych. Natomiast ćwiczenia 
metodą seminaryjną. 

Tematy kolejnych zajęć: 

1. Etyka, jako naukowa dyscyplina filozoficzna. 

2. Etyka, jej podstawowe kategorie. 

3. Zasadnicze wartości etyczne  

4. Podstawowe normy etyki normatywnej. 

5. Podstawowe pojęcia i kategorie etyk zawodowej. 

6. Etatyzacja etyki w organizacjach. 

7. Kodeksy zawodowe inżynierów. 

8-9. Ćwiczenia. Zagadnienia moralne w kierowaniu ludźmi i zarządzaniu techniką. 

 
Literatura: 

Literatura podstawowa: 
Adamkiewicz M. Wprowadzenie do etyki zawodowej. Warszawa 2014 

Adamkiewicz M. Od etyki do bioetyki. Warszawa 2007. 

J. Hartman. Etyka ! Poradnik..Agora 2015 

J. Hołówko. Etyka w działaniu. Prószyński i S-ka. 2002 

 Red. Zbiorowa. Kodeks etyki inżyniera. Warszawa 2009 
 Rybak M. Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wyd. PWN. Warszawa 2004. 

Świniarki J. Kaperski Kodeksy etyczne. Jako zastosowanie etyki zawodowej w firmach, organizacjach? Warszawa 2002. 

Literature uzupełniająca: 
1 T. Carlyle, Bohaterowie, WZSowa,2006 

2.E.Angebrun F. Etyka , PPWN. 2016. 

3.Czarnecki P. Dylematy etyki współczesnej. Warszawa 2009. 

4.Singer P.(red). Przewodnik po etyce. Warszawa 2000. 

 5. R. McInnerny Zagadnienie etyki chrześcijańskiej, W. Antyk. 2004 

Najnowsze publikacje dotyczące etyki zawodowej, Zeszyty Naukowe WAT, * Zarządzanie, * Studia z Bezpieczeństwa 
Narodowego. 

*Wskazane jest samodzielne poszukiwanie i studiowanie nowości literackich, internetowych i uczestniczenie w dyskusjach na 
„forach internetowych i prasowych” z zakresu moralności zawodowej inżynierów. 

 
Efekty uczenia się: 

ZATWIERDZAM 
DZIEKAN WYDZIAŁU CYBERNETYKI 

 
 

Dr hab.  Inż. Zbigniew Tarapata prof. WAT 
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Symbol / Efekty uczenia się / Odniesienie do efektów kierunku 

W1 / Ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i  kategorii antropologii i etyki  / K_W02,  
W2 / Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu światopoglądu naukowego i filozoficznego / K_W02, K_W03 
W4 / Zna metody i sosoby rozwiązywania dylematów i konfliktów moralnych / K_W14 
U1 / Potrafi rozpoznać i wyjaśnić podstawowe prawa i reguły etyczne / K_U03, K_U05 
U3 / Ma umiejętność samokształcenia się / K_U06 
K1 / Potrafi pracować i współdziałać w grupie / K_K03 
K2 / Rozumie znaczenie i roli inżynierów w rozwoju własnym, kraju i ludzkości / K_K02, K_K05 
Metody i kryteria oceniania: 
Zaliczenie ćwiczenia wymaga obecności na zajęciach i wygłoszenie referatu (oceny z referatu + na zal.). 
Warunkiem zaliczenia wykładów i całego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń seminaryjnych i 
rachunkowych oraz z pisemnego egzaminu testowego wielokrotnego wyboru. Test 
Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, U4 i K2 weryfikowane jest na seminariach oraz podczas egzaminu, natomiast 
efekty W1, W3, U3 i K1 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. 
Wszystkie sprawdziany i kolokwia są oceniane wg następujących zasad: 
Ocena 2.0 – poniżej 60%, ocena 3.0 – 60 ÷ 65%, ocena 3, 5 – 65 ÷ 80%, ocena 4.0 – 80 ÷ 85%, ocena 4.5 – 85 ÷ 90%, ocena 
5.0 – powyżej 90 %. 
Na ocenę z przedmiotu: składają się: ocena uzyskana na egzaminie (TEST) oraz  2. Zaangażowanie i sposób podejścia 
studenta do nauki. 
Praktyki zawodowe: 

Brak 

Forma studiów 

stacjonarne 

Rodzaj studiów 

I stopnia 

Rodzaj przedmiotu 

obowiązkowy 

Przedmioty wprowadzające 

Brak  
Programy 

Kierunek:, specjalność: wszystkie 
Forma zajęć liczba godzin/rygor 

Semestr X- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS 

Razem Wykłady źwiczenia Laboratoria projekt seminarium 

I 18 14 / +    4 1,5 

Autor 

dr Stanisław PTASZEK 
Bilans ECTS 

Lp. Aktywność Obciążenie w godz. 

1. Udział w wykładach 14 
2. Udział w laboratoriach    
3. Udział w ćwiczeniach 8 
4. Udział w seminariach  
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 14 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów   
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 8 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium  
9. Realizacja projektu   
10. Udział w konsultacjach 6 
11. Przygotowanie do egzaminu  
12. Przygotowanie do zaliczenia 2 
13. Udział w egzaminie   
 godz. ECTS 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 1,5 
Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 24 1,0 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową - - 

 AUTOR KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
 KARTY INFORMACYJNEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZEDMIOT
  
 
 Dr Stanisław PTASZEK prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz 


