
Etyka ogólna #10.9.0784
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Etyka ogólna

Kod ECTS

10.9.0784
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Kryminologia forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Marta Zbucka
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

4
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
70 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

Aktywność podczas zajęć (dyskusja, omawianie zagadnień)  – 40 %
Prezentacja studium przypadku opartego o wyrok sądu (ETS, SN) – 60%

-

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
Podstawowe kryteria oceny

Samodzielne myślenie, dostrzeganie wielowątkowości i wielu płaszczyzn sytuacji,
samodzielna ocena

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z tematyką etyki w administracji, w tym z zasadami deontologii oraz z metodami rozwiązywania
dylematów etycznych występujących w związku z wykonywaniem profesji urzędnika.

Treści programowe

1. Podstawowe pojęcia etyki .
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2. Ogólne zasady etyki  i aksjologia etyczna.
3. Zasady etyki zawodowej, w tym prawniczej.  
4. Identyfikacja i zasady rozwiązywania dylematów etycznych, w tym związanych  z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego.
5. Studium przypadków z zakresu etyki.  

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
1. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
1. Etyka w administracji publicznej, I. Bogucka, T. Pietrzykowski, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
2. Etyka w biznesie, K. Blanchard, N. Peale, Studnio EMKA, 2008
 
B. Literatura uzupełniająca
1. . Giezek, P. Kardas Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Wolter Kluwer, Warszawa 2015 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student posiada:
- wiedzę o pojęciach etycznych
- zna normy, wartości i reguły etyczne,

Umiejętności

Student posiada umiejętności:
- interpretacji zasad etyki, jako drogowskazu pożądanych zachowań i postaw,
- dostrzegania związku miedzy profesjonalizmem działania a zasadami  etycznymi,
- postrzegania norm i zasad jako fundamentu i wsparcia w podnoszeniu
efektywności codziennych działań.  

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość:
- zakresu swojej wiedzy z obszaru etyki, a także potrzeby ich poodnoszenia i
dostrzegania nowych praktyk w tym zakresie,
- analizowania i rozwiazywania dylematów etycznych.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/uniwersytet/struktura_ug/wydzial_prawa_i_administracji/department_labour_law
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