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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 
Poziom kształcenia I stopień 
Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 

Specjalność Wszystkie specjalności 

Jednostka prowadząca moduł 
Wydział Zarządzania i Modelowania 
Komputerowego 

Koordynator modułu mgr Edward Adamiec 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Podstawowy 

Status modułu  Przedmiot do wyboru 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr I 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 

Wymagania wstępne Brak wymagań 
Egzamin  nie 
Liczba punktów ECTS 1 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 10     

 

  



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami etyki ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień etyki biznesu. Ponadto studenci zostaną zapoznani 
z aspektami stosowania etyki w biznesie i innych sferach życia. Uczestnik wykładów ma 
nabyć umiejętność etycznej oceny decyzji gospodarczych.  

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Student ma podstawową wiedze o etyce biznesu, a 
w szczególności o normach rzetelnego i 
odpowiedniego postępowania 

W K_W01 S1A_W01 

W_02 
Ma podstawową wiedzę o problemach etycznych w 
pracy 

W K_W11 
S1A_W04 
S1A_W05 

W_03 
Student zna występujące w praktyce gospodarczej 
formy prowadzenia działalności i ich patologie 

W K_W10 S1A_W07 

U_01 
Potrafi dokonywać etycznej oceny decyzji 
gospodarczych 

W K_U05 S1A_U07 

U_02 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
problemów pracy 

W K_U10 S1A_U05 

K_01 
Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania 
wiedzy z zakresu etyki gospodarczej 

W K_K01 S1A_K01 

K_02 
Potrafi brać udział w dyskusji, prezentować swoje 
opinie, oraz postępować etycznie. 

W K_K03 
S1A_K02 
S1A_K07 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Etyka jako nauka, normy etyczne, podstawowe pojęcia, działy etyki. 
W_01 
K_01 

2 
Etyka życia gospodarczego, moralny wymiar gospodarowania, opłacalność 
działalności gospodarczej, a przestrzeganie norm etycznych. 

W_01 
U_01 
K_01 

3 
Etyka posiadania, zasady tworzenia bogactwa. Etos współczesnego 
menedżera. Wzór osobowy menedżera. 

W_03 
U_01 
K_01 

4 
Zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle norm etycznych, konflikty etyczne 
przy zdobywaniu rynków, problemy promocji i reklamy. 

W_03 
U_01 
K_01 

5 
Zarządzanie personelem, etyczne problemy pracy, zasady rekrutacji, 
systemy zachęt i informacji dla pracowników. 

 

W_02 
U_02 

6 
Patologie gospodarcze; korupcja, dyskryminacja na rynku, szpiegostwo 
gospodarcze, konflikty interesów. 

 

W_01 
W_03 

7 
Odpowiedzialność firmy za środowisko naturalne. 
Budowa programów etycznych firm – podstawowe zasady. 

 

W_03 
U_01 
K_02 

8 Sprawdzian końcowy 
 

 

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  



 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Sprawdzian w formie testu 

W_02 Sprawdzian w formie testu 

W_03 Sprawdzian w formie testu 

U_01 Sprawdzian w formie testu, aktywność na wykładach 

U_02 Sprawdzian w formie testu, aktywność na wykładach 

K_01 Aktywność na wykładach, dyskusja. 

K_02 Aktywność na wykładach, dyskusja 

 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 10 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
12 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,5 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 10 
21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,4 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  22 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
1 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi  

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
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