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Wydział, kod Wydziału: Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia; 02 

Kierunek: Pedagogika 

Rodzaj studiów : studia II stopnia 

Profil: P (praktyczny) 

Kod 

przedmiotu 

Ped. mgr  

I-13 

Nazwa przedmiotu: 

 

Współczesne koncepcje filozofii i etyki 

Forma 

zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne II 4 konwersatorium 9 1 

Kierownik przedmiotu: dr hab. Janusz Kaczmarek 
Prowadzący przedmiot : dr hab. Janusz Kaczmarek 

Wymagania wstępne: 

Ogólna wiedza humanistyczna dotycząca zjawisk społecznych i etycznych. Zainteresowanie 

pogłębioną podstawą filozoficzną tejże wiedzy, otwartość na różne poglądy i zmianę własnych 
pod wpływem argumentacji 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Przedstawienie głównych współczesnych koncepcji filozoficznych i etycznych; wskazanie 
zależności między problemami filozoficznymi i etycznymi a koncepcjami współczesnej 

pedagogiki; wprowadzenie w podstawowe pojęcia, problemy, kierunki i teorie. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  

K_W09 

K_W11 

K_W16 

Student: 

ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, 

społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę 

funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej 

Umiejętności:  

K_U05 

K_U07 

Student 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości, 

sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 

etycznymi 

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania 

złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich 
zachowań 

Kompetencje społeczne:  

Student 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań 

i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

 

 

K_K05 

Metody kształcenia: 

wykład z elementami interpretacji tekstu i dyskusji 

 



Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

sprawdzian końcowy pisemny (wielozadaniowy) dający możliwość weryfikacji wskazanych 

wyżej efektów; ocena zależna od procentowej ilości poprawnych odpowiedzi tj. 

1) przy osiągnięciu przez studenta wyniku testu w granicach 51-59%, ocena dostateczna (3,0) 

2) 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5) 

3. 70-79% - ocena dobra (4,0) 

4. 80-89% - ocena dobry plus (4,5) 

5. 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0) 

Treści: 

1. Przegląd najważniejszych współczesnych kierunków filozoficznych 
1.1. Neotomizm i personalizm 

1.2. Mistrzowie podejrzeń: Marks, Nietzsche, Freud 

1.3. Fenomenologia i hermeneutyka 
1.4. Egzystencjalizm 

1.5. Nurt naturalistyczny 

1.6. Filozofia analityczna 

2. Zagadnienia etyki 

2.1. Materialna etyka wartości (etyka aksjologiczna) 

2.2. Etyka dyskursu i komunikacji (Habermas 

2.3. Etyka personalistyczna i katolicka etyka społeczna 

2.4. Etyka analityczna (pozytywizm, emotywizm, deskryptywizm) 

2.5. Inne stanowiska: Rawls, Singer 

3. Niektóre ujęcie pedagogiki z punktu widzenia filozofii 

3.1. Pedagogika społeczno – personalistyczna 

3.2. Pedagogika Gestalt 
3.3. Antypedagogika 

Literatura: 

Podstawowa (3-5 pozycji): 
1. Tatarkiewicz W. , Historia filozofii, różne wydania (treści: 1.1 – 1.6) 

2. Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Wyd. WAM, Kraków 2008 (treści: 2.1 – 2.5) 

3. Bourke V., J., Historia etyki, Wyd. Krupski i S-ka, Toruń 1994 (treści: 2.1 – 2.5) 

4. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001 (treści: 3.1 – 3.3) 

Uzupełniająca: 
1. Problemy etyki, (red. red.) Sarnowski S., Fryckowski E., Agencja Marketingowa „Branta”, 

Bydgoszcz 1993 (treści: 2.1 – 2.5) 

2. Rosińska Z., Matusewicz C., Kierunki współczesnej psychologii, PWN, Warszawa 1984 

(treści: 3.1 – 3.3) 

3. Styczeń T., ABC etyki, RW KUL, Lublin 1981 (treści: 2.1 – 2.5) 

System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 x 

liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu studentowi 

przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta do 

realizacji i zaliczenia praktyk 

 

 

 

 



Bilans nakładu pracy studenta i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE -

wymagające 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Konwersatorium 
tak  9 

Ćwiczenia 
   

Konsultacje  teoretyczne 
   

Konsultacje praktyczne 
tak  10 

Samodzielne studiowanie tematyki 

wykładow i ćwiczeń 
praca własna  27 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  ECTS godz. godz.      ECTS 

Godz. ogółem 1 46 46              1 

W tym godz. kontaktowe 0,5 15 9               0,5       

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 0,5 31 37              0,5      

 


