Program niestacjonarnych studiów magisterskich Filozofia,
specjalność: Etyka 2012-2014

Poznań, 25 maja 2012

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Prof. UAM Ewa Nowak, Dr Mateusz Bonecki, Mgr Marek Hołowiecki
uprzejmie informuje o rozpoczęciu z dn. 1 czerwca 2012 rekrutacji elektronicznej na

DWULETNIE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE
NA KIERUNKU FILOZOFIA

SPECJALNOŚĆ: ETYKA
tryb niestacjonarny
2012 - 2014
rekrutacja elektroniczna w terminie: 1.06.2012 - 28.09.2012
i dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji: 1.09.2012-28.09.2012
opłata rekrutacyjna 85 zł: do 28.09.2012
czesne za pierwszy semestr studiów:

Program niestacjonarnych studiów magisterskich Filozofia,
specjalność: Etyka 2012-2014

Słuchacz samodzielnie generuje w systemie elektronicznym UAM
indywidualny numer konta, na które będzie wpłacał czesne za studia
(możliwość wpłat w ratach)

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Filozofia, specjalność:

ETYKA

Specjalność: Etyka, kierunek : Filozofia
Wymiar: 400 h zajęć
Punkty ECTS: 120 punktów
Czas trwania: cztery semestry
Start: 1.10.2012, zakończenie: 30.09.2014
Koszt jednego semestru: 1.700 zł
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut
Filozofii
Lokalizacja zajęć: Poznań-Ogrody/Szamarzewo, Campus Wydziału Nauk Społecznych, Instytut
Filozofii UAM, Wydział Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89 C, 60-569 Poznań
Dojazd: linia tramwajowa nr 2, 17, 18 na pętlę Ogrody, wejście: od strony Pętli bramą główną
lub od narożnika ulic Szamarzewskiego/Szamotulska.
Wyjątek z Opisu wzorcowych efektów kształcenia – profil ogólnoakademicki na kierunku Filozofia, sp.
Etyka: Studia II stopnia: Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia, IF UAM, marzec 2012:
Kierunek kształcenia Etyka jest subdyscypliną filozofii i należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych. Jednak ze względu na swa specyfikę Etyka nie musi być postrzegana jako kierunek
jednoobszarowy. Ze względu na doniosłość dla życia społecznego i zastosowania wiedzy i technologii w
praktyce ludzkiej refleksja etyczna obejmuje także znaczną część zjawisk społecznych i poznania
naukowego m.in. w zakresie nauk biomedycznych, środowiskowych i rolnych. W poniższym opisie
efektów kształcenia wskazano szczególne zależności łączące etykę z obszarem kształcenia w zakresie
nauk społecznych i przyrodniczych.” (Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia z Etyki w załączeniu).
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SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW
UZUPEŁNIAJĄCYCH Filozofia, specjalność: ETYKA
Przyszły Absolwent oferowanych, uzupełniających studiów magisterskich Filozofia, sp. Etyka
zyskuje zaawansowaną wiedzę ekspercką, opartą na najnowszych źródłach naukowych oraz
umiejętności praktycznych w następujących obszarach:
-

Klasyczna filozofia społeczna, filozofia polityczna, kontekst kulturowy

-

Logika, metodologia i umiejętność problematyzacji etycznej

-

Sądy i wnioskowania etyczne/metaetyczne, zróżnicowane dyskursy filozoficzne

-

Stosowanie wiedzy do problemów praktycznych (case-studies, dyskusja, ekspertyza itd.)

-

Samodzielna, wieloaspektowa kwalifikacja, diagnostyka, ekspertyza aktualnych i
rysujących się w niedalekiej przyszości problemów/konfliktów/dylematów etycznych w
obrębie wybranych praktyk, instytucji, profesji: w naukach biomedycznych, instytucjach
społecznych i publicznych, działalności na rzecz kultury i środowiska, sferach ryzyka,
dyskryminacji, wykluczenia itd.

-

Samodzielny, krytyczny, konkluzywny namysł nad moralnie nośnymi sferami ludzkiej
aktywności i kooperacji, ich regulacją i instytucjonalizacją w warunkach poszanowania
demokratycznej różnorodności i wielości

-

Nacisk na strategie rozwiązywania konfliktów i zapobieganie im, relację etyka - prawo,
bezpieczeństwo etyczne praktyki ludzkiej, kontekst decyzyjny, zakres odpowiedzialności

Przyszły absolwent zostanie także przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich)

Studia mają charakter ekspercki
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INFORMACJA O REKRUTACJI : 1.06. - 28.09.2012
Wstęp na studia jest wolny (§ 153, Statut UAM 2012). Kandydaci rejestrują się na studia
internetowo na stronie rejestracja.amu.edu.pl
w trybie otwartego naboru od 1 czerwca 2012 do 29 września 2012. O przyjęcie mogą ubiegać
się absolwenci studiów pierwszego stopnia dowolnego kierunku, zróżnicowanie zawodowe w
grupie traktowane jest jako katalizator procesu uczenia się.
Aby zarejestrować się na studia, Kandydat owiera stronę internetową w uniwersyteckim
systemie Internetowej Rekrutacji IR:

rejestracja.amu.edu.pl

i wykonuje następujące czynności:
1. Zakłada osobiste konto rejestracyjne, gdzie „login” konta to nr PESEL Kandydata;
2. Wypełnia w sposób kompletny formularz internetowy i zatwierdza go;
3. Dokonuje wyboru studiów (studia II stopnia, studia niestacjonarne, kierunek Filozofia,
specjalność: Etyka;)
4. Wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego, który samodzielnie
generuje w trakcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji UAM. Rejestracja internetowa
może być uznana za dokonaną po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych
danych, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oraz przypisaniu przez Kandydata wybranego kierunku i
specjalności studiów do tejże rejestracji. Za konsekwencje błędnego / niekompletnego
wypełnienia formularzy internetowych lub podania nieprawdziwych informacji UAM nie ponosi
odpowiedzialności.
Po rejestracji Kandydat obowiązany jest przekazać Komisji Rekrutacyjnej IF UAM TECZKĘ z
następującymi dokumentami:
1. wydrukowany i podpisany formularz podania, zaopatrzony w aktualny adres mailowy
wpisany czytelnie i dla pewności dwukrotnie. Kandydat obowiązany jest korzystać
konsekwentnie z jednego i tego samego adresu; wydruk przelewu opłaty rekrutacyjnej.
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2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. suplement potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia,
4. oryginał lub odpis (na oryginalnym druku) świadectwa dojrzałości,
5. Dwie fotografie kolorowe o wymiarze 37 x 52 mm, fotografie muszą odpowiadać wymogom
stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych,
6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
kandydata.

TECZKĘ z dokumentami należy dostarczyć na hasło i adres:
"REKRUTACJA filozofia sp. ETYKA
NIESTACJONARNE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE 2012"
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej mgr Marek Hołowiecki, pok. 211, Ul. Szamarzewskiego 89,
budynek C, II piętro, od godz. 9.00-15.00: marek.holowiecki@amu.edu.pl
lub Pani mgr Kinga Dułacz, Sekretariat IF UAM (adres j.w., 9.00 - 15.00, sekretariat na końcu
korytarza) dulacz@amu.edu.pl

INFORMACJE O DWULETNICH STUDIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Filozofia, specjalność: ETYKA
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- Studia niestacjonarne II stopnia Filozofia, sp. Etyka włączone są do międzynarodowego
systemu ECTS i uniwersyteckiego systemu USOS. Słuchacze będą się posługiwać indeksami
elektronicznymi.

- Lista sylabusów do przedmiotów będzie udostępniana Słuchaczkom i Słuchaczom po
przyjęciu ich na studia, przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Treści i metody
dydaktyczne podlegają prawom autorskim i nie są udostępniane szerokiemu odbiorcy.

- Status stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich Filozofia, specjalność: Etyka
jest ten sam. Słuchaczki i Słuchacze studiujący w trybie niestacjonarnym nabywają 50% wiedzy
i rozwijają 50% umiejętności podczas zajęć. Pozostałe 50% wiedzy i umiejętności nabywają
pracując samodzielnie: indywidualnie/w tandemach/zespołach, metodą zadań/projektów według
instrukcji wykładowców.
Dokumentację z wykonania zadań składają wykładowcom. Rozliczenie się ze wszystkich zadań
jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do zaliczeń i egzaminów przedmiotowych.

- Dyplom studiów magisterskich i stosowne osiągnięcia uprawniają do ubiegania się o miejsce
na studiach doktoranckich, a także do korzystania z oferty stypendialnej analogicznej jak w
przypadku studiów stacjonarnych, ze stypendiami zagranicznymi włącznie.

- Program studiów przygotowano zgodnie ze standardami Krajowych Ram Kształcenia MNiSW
oraz Statutem UAM (2012). Program ma charakter innowacyjny, autorski. Przeygotowano
specjaln ofertę dydaktyczną, z naciskiem na wiedzę najnowszą użyteczną we współczesnych
realiach.

PROGRAM STUDIÓW i SPOSOBY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW:
(orientacyjne ramy czasowe poszczególnych semestrów, egzaminy, zaliczenia)
MASTER STUDIES CURRICULUM INCLUDING EXAMS
wykład = Lecture, konwersatorium = Conversatory, trening = Training, seminarium magisterskie =
Master Seminar. Uwaga: możliwość udziału w ponadprogramowych, specjalistycznych,
międzynarodowych szkoleniach i projektach naukowo-badawczych.
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I rok studiów: semestr zimowy 1.10.2012 - 15.02.2013
1. Historia pytań filozoficznych

History of Philosophical Questionning

wykład 15 h

5 pkt. ECTS

egzamin

lecture 15 h

5 credits

exam

konw. 20 h

3 pkt. ECTS

zal/stopień

wykład 15 h

4 pkt. ECTS

zal/stopień

Słowa kluczowe: pytanie, dialog, dobro, prawda, piękno,
powinność, sprawiedliwość, odpowiedzialność, prawdziwość i
prawda, autorefleksja, myślenie krytyczne, ideały etyczne,
"dlaczego powinniśmy być moralni?" (Frankena), "co mogę
wiedzieć?", "co powinienem czynić?", "czego mogę się
spodziewać"?, "kim jest człowiek?" (pytania Kantowskie),
Sokrates, Sofiści, Platon, Arystoteles, Augustyn, Pascal, Kant,
Nietzsche.
Keywords: question, dialogue, good, evil, duty,
responsibility/accountability, truth, self-reflection, critical
thinking, moral ideals, "why should we be moral?" (Frankena),
"what can I know?", "what should I do?", "what can I expect?",
"who is a men?" (Kantian questions), Socrates, Sofists, Plato,
Aristotle, Augustinus, Pascal, Kant, Nietzsche.
2. Historia nowożytnej filozofii społecznej

History of Modern Social Philosophy
Słowa kluczowe: państwo, rządy, ustrój, społeczeństwo
obywatelskie, wspólnota, sprawiedliwość, sekularyzacja,
republikanizm, demokracja, konstytucja, umowa społeczna,
instytucje demokratyczne (prawo, własność, prawa człowieka
etc.), wspólnota europejska, Rousseau, Hobbes, Locke, Kant,
Tönnies, Rawls, Honneth.
Keywords: state, governance, constitution, citizenship,
society/community, justice, secularisation, republicanism, social
contract, democratic institutions (law, property, human rights),
European community, Rousseau, Hobbes, Locke, Kant, Tönnies,
Rawls, Honneth.
3. Logika

Logic
Słowa kluczowe: prawda i logika, logika jako nauka o
rozumowaniu, rozumowania poprawne, rozumowania
niepoprawne, zasady i metody dobrych wnioskowań, logika
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pierwszego rzędu i jej filozoficzne zastosowania.
Keywords: truth and logic, logic as the science of reasoning,
correct arguments, incorrect arguments, methods and principles
of good reasoning, first-order logic and its philosophical
applications.
4. Normy i wartości

wykład 20 h

6 pkt. ECTS

egzamin

wykład 15 h

4 pkt. ECTS

zal/stopień

seminarium
20 h

5 pkt. ECTS

zal/stopień

Norms and Values
Słowa kluczowe: etyka normatywna, metaetyka, aksjologia,
logika norm, sąd etyczny i jego uzasadnianie, bezstronność,
roszczenie do powszechnejważności, uniwersalizm i
partykularyzm w etyce; Kant, Hare, Frankena, Brandt,
Habermas.
Keywords: normative ethics, metaethics, axiology, deontic logic,
ethical judgment and its justification, impartiality/ fairness,
claim to universal validity, universalism and particularism in
ethics; Kant, Hare, Frankena, Brandt, Habermas.
5. Kultura organizacji

Organisational Culture
Słowa kluczowe: budowanie kultury organizacyjnej, zarządzanie
zmianą kulturową, integracja kulturowa, socjalizacja,
enkulturacja, doświadczenie grupowe, wiedza organizacji,
nawyki kulturowe, kod kulturowy, komunikacja, komunikacja
międzykulturowa, wielokulturowość, relatywizm kulturowy,
ideologia, misja i wizja organizacji, cele i wartości organizacji,
"filozofia" organizacji; Schein, Hofstede.
Keywords: organizational culture creation, cultural change
management, cultural integration, socialization, enculturation,
group experience, organizational knowledge, cultural habits,
cultural code, communication, cross-cultural communication,
multiculturalism, cultural relativism, ideology, organizational
mission and vision, organizational goals and values,
"philosophy" of organization; Schein, Hofstede.
6. Seminarium magisterskie (do wyboru trzy seminaria)

Master Seminar (optional, three proposals)
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I rok studiów: semestr letni 1.03.2013 - 15.06.2013
1. Filozofia praktyczna

wykład 15 h

5 pkt. ECTS

egzamin

wykład 20 h

6 pkt. ECTS

egzamin

wykład 15 h

6 pkt. ECTS

egzamin

Practical Philosophy
Słowa kluczowe: wola, wolność, rozum, samowiedza,
autonomia, działanie, panowanie i niewola, wzajemne uznanie,
od Arystotelesa do Hegla: "wolni i równi" - "bądź osobą i traktuj
innych jak osoby" (37§, Filozofia prawa) intersubiektywność,
kategoryczny imperatyw, dyskurs, widzialność społeczna,
filozofia prawa, formuła Radbrucha; Kant, Fichte, Hegel,
Nietzsche, Radbruch, Arendt, Habermas, Honneth.
Keywords: will, freedom, reason, self-awareness, autonomy,
activity, sclavery and mastery, mutual recognition, from
Aristotle to Hegel: "free and equal" - "be a person and respect
others as persons" (37§, Philosophy of Right), intersubjectivity,
cathegorical imperative, discourse, social visibility, philosophy of
right, Radbruch formula; Kant, Fichte, Radbruch, Arendt,
Habermas, Honneth.
2. Bioetyka

Bioethics
Słowa kluczowe: co umiemy (nauka) - co można (prawo) - co
powinniśmy (moralność); godność, technologie reprodukcyjne,
status prenatalny, klonowanie terapeutyczne, terapia
genetyczna, transgeniczność; eutanazja, etyka kliniczna, sfery
ryzyka, dostęp do opieki medycznej i technologii;
ustawodawstwo; Habermas, Gerhardt, Singer, Levinas.
Keywords: what we can (science) - what we may (prawo) - what
we shall (moralność); dignity, reproductive technologies, fetus
rights, therapeutic cloning, gene therapy, euthanasia, clinical
ethics, risk spheres, case studies, health care allocation; law
giving; Habermas, Gerhardt, Singer.
3. Metodologia nauk społecznych

Methodology of Social Sciences
Słowa kluczowe: cele nauk humanistycznych i społecznych,
proces badawczy, problemy badawcze, formułowanie hipotez,
sprawdzanie hipotez, język nauk społecznych, rozumienie,
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wyjaśnianie zjawisk społecznych i kulturowych, interpretacja,
metody interpretatywne, semiotyka kultury, neutralizm,
obiektywność, badania zaangażowane, badania krytyczne,
interdyscyplinarność, transdyscyplinarność.
Keywords: objectives of humanities and social sciences, research
process, research problem, hypothesis formation, hypothesis
testing, language of social sciences, understanding, explanation
of social and cultural phenomena, interpretation, interpretative
methods, semiotics of culture, neutralism, objectivity, involved
research, critical research, interdisciplinarity, transdisciplinarity.
5. Problemy etyczne w nauce

wykład 15 h

5 pkt. ECTS

egzamin

trening 15 h

3 pkt. ECTS

zal/stopień

Ethical Problems in the Science
Słowa kluczowe: eksperyment, technologia, ryzyko, etyka
badawcza, stosowanie wiedzy, wdrażanie i stosowanie odkryć
naukowych w praktyce, kontrowersja, dylemat, argumentacja,
konsekwencja, korzyść, jakość życia, dobrobyt,
odpowiedzialność.
Keywords: experiment, technology, genethics, risk, research
ethics, applied knowledge, implementation of discoveries in
practice, controversial issues, dilemma, argument,
consequence, profit, life quality, wellbeing, welfare,
accountability.
6. Etyka środowiskowa

Environmental Ethics
Słowa kluczowe: koncepcje natury, środowiska, dzikości; natura
vs. kultura, status moralny i sytuacja aksjologiczna świata
przyrodniczego, antropocentryzm, biocentryzm, holizm,
wartości ekologiczne, konflikt i kompromis, zasada
odpowiedzialności, rozwój trwały, kompetencje ekologiczne;
,Leopold, Singer, Callicott, Tyburski, Norton, Light, Orr.
Keywords: conceptions of nature, environment, wilderness;
nature vs. culture, anthropocentrism, biocentrism, holism,
moral considerability and values of nature, ecological values,
conflict and compromise, principle of responsibility, sustainable
development, ecological literacy; Leopold, Singer, Callicott,
Tyburski, Norton, Light, Orr.
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7. Seminarium magisterskie

Master Seminar

seminarium
20 h

5 pkt. ECTS

zal/stopień

Słowa kluczowe: jak przygotowywać i pisać tekst naukowy?
Keywords: How to prepare and write a scientific text?

II rok studiów: semestr zimowy 1.10.2013 - 15.02.2014
1.

Metaetyka
Metaethics

konwers. 15
h

3 pkt. ECTS

zal/stopień

konw. 15 h

3 pkt. ECTS

zal/stopień

wykład 15 h

5 pkt. ECTS

egzamin

Słowa kluczowe: moralność, etyka, metaetyka, obowiązek, błąd
naturalistyczny, gilotyna Hume'a, cnota etyczna, phronesis,
racje działania, racjonalność praktyczna, realizm, antyrealizm,
sceptycyzm, nihilism, naturalizm, antynaturalizm w etyce i
metaetyce; Hume, Moore, Foot, Bittner, Krämer.
Keywords: morality, ethics, metaethics, duty, naturalistic
fallacy, Hume´s guillotine, moral virtue, phronesis, practical
rationality., reaslism, antirealism, scepticism, nihilism,
naturalism, antinaturalism in ethics and metaethics; Hume,
Moore, Foot. Bittner, Krämer.
2.

Biopolityka
Biopolitics
Słowa kluczowe: natura, rasa i rasizm, mit narodu, państwo,
życie, upolitycznienie ciała, płeć, gender, seksualność,
przyjemność, biotechnologia, bioekonomia, nomos biopolityki,
sprawiedliwość a zdrowie; Voegelin, Arendt, Foucault, Giddens,
Agamben.
Keywords: nature, race and racism, mythos of nation, state,
życie, body politics, sex, gender, sexuality, pleasure,
biotechnology, bioeconomy, biopolitical nomos; health justice;
Voegelin, Arendt, Foucault, Giddens, Agamben.

3.

Partycypacja demokratyczna
Democratic Participation
Słowa kluczowe: teorie demokracji, proces demokratyzacji,
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sprawiedliwość, aktywność publiczna, aktywne/interaktywne
obywatelstwo, partycypacja obywatelska, euroobywatelstwo,
deliberacja, demokracja bezpośrednia, wysłuchanie publiczne,
capability approach, edukacja demokratyczna; Rawls, Sen,
Nussbaum, Held, Young.
Keywords: theories of democracy, democratization process,
justice, public activity, active and interactive citizenship,
European citizenship, citizen's participation, deliberation, direct
democracy, public hearing capability approach, democratic
education; Rawls, Sen, Nussbaum, Held, Young.
4.

Zawody zaufania publicznego

wykład 15 h

5 pkt. ECTS

egzamin

trening 15 h

3 pkt. ECTS

zal/stopień

Public Trust Professions
Słowa kluczowe: moralność i etyka zawodowa, deontologia,
konsekwencjalizm, etyka cnót, konflikty norm i wartości,
sytuacje ryzyka, sytuacje problemowe, case study / studium
przypadku, dylemat moralny, model decyzyjny, kodeks etyczny;
Arystoteles, Bentham, Mill, Kant, Ross, MacIntyre, Beauchamp,
Rawls.
Keywords: morality and professional ethics, deontology,
consequentialism, virtue ethics, conflicts of norms and values,
risk situations, problem situations, case studies, moral dilemma,
decision model, code of ethics; Aristotle, Bentham, Mill, Kant,
Ross. MacIntyre, Beauchamp, Rawls.
5.

Wykluczenie, dyskryminacja, stereotyp
Exclusion, Discrimination, Stereotype
Słowa klucze: kryteria dyskryminacji, dyskryminacja
indywidualna/strukturalna, dyskryminacja bezpośrednia/
pośrednia, nowe formy dyskryminacji, wykluczenie, stereotyp,
agresja, strategie włączania, równość szans, case-studies,
dylemat, tolerancja, ochrona prawna i instytucjonalna,
profilaktyka, program antydyskryminacyjny.
Keywords: discrimination criteria, individual/structural
discrimination, direct/indirect discrimination, new forms of
discrimination, exclusion, stereotype, agression, strategies of
inclusion, equal chances, case-studies, dilemma, tolerance, legal
and institutional safety, prophylaxe, antidiscrimination
program,
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6.

Seminarium magisterskie
Master Seminar

seminarium
20 h

5 pkt. ECTS

zal/stopień

II rok studiów: semestr letni 1.03.2014 - 15.06.2014
1.

Modelowanie kodeksów

konw. 20 h

3 pkt. ECTS

zal/stopień

wykład 15 h

4 pkt. ECTS

egzamin

wykład 15 h

4 pkt. ECTS

egzamin

Modelling the Codes of Ethics and Conduct
Słowa kluczowe: instytucja, regulamin wewnątrzinstytucjonalny
a kodeks etyczny, oferowane dobra, usługi, szanse, grupa
docelowa, zakres kompetencji decyzyjnych, zobowiązania,
umowy i kontrakty, zakres odpowiedzialności, dobre praktyki,
procedury, komisja etyczna, kodeks etyczny, kodeks
postępowania, sankcje, instancja odwoławcza wyższego rzędu,
opinia publiczna, ochrona patentowa i ochrona danych.
Keywords: institution, internal rules, code of ethics, code of
conduct, offering goods, services, chances, target groups,
decision competence frame, duties, contracts, accountability
frame, good practices, proceedures, commitee of ethics,
sanctions, higher instance and authority, public opinion, patent
and personal data security.
2.

Homo Oeconomicus
Homo Oeconomicus
Słowa kluczowe: interes materialny, egoizm, dobrze pojęty
własny interes, wewnętrzna spójność w zakresie wyboru,
maksymalizacja własnych korzyści, uczucie moralne, wstępne
zobowiązanie, altruizm, odwzajemnienie, "żegnaj, homo
oeconomicus?"; Smith, Mill, Gevons, Walras, Pareto, Frey, Sen.
Keywords: materialistic interest, egoism, self-interest well
understood, internal choice/preference consistence,
maximalisation of self-profits, self-profits storage, moral
feeling, initial duty, altruism, mutualism, "bye bye homo
oeconomicus"?; Smith, Mill, Gevons, Walras, Pareto, Frey, Sen.

3.

Rywalizacja i kooperacja
Rivalisation vs. Cooperation
Słowa kluczowe: etyka w biznesie, etyka przywództwa,
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społeczna odpowiedzialność biznesu, konsensualizm,
community of inquiry, community of practice; Habermas, Apel,
Peirce, Dewey.
Keywords: ethics in business, ethics of leadership, social
responsibility, consensualism, community of inquiry, community
of practice; Habermas, Apel, Peirce, Dewey.
4.

Dziennikarstwo i Fairness

konw. 15 h

3 pkt. ECTS

zal/stopień

wykład 15 h

5 pkt. ECTS

egzamin

seminarium
20 h

20 pkt.
ECTS

zal/stopień

Jouralism and Fairness
Słowa kluczowe: dziennikarstwo zorientowane społecznie,
niezależność polityczna, standardy dobrej praktyki
dziennikarskiej na świecie, case-studies, prawda, dyskurs i
fairness, szacunek, minimalizacja krzywdy, retoryka vs.
przemoc, manipulacja, stereotyp, prawo do informacji,
odpowiedzialność wobec odbiorcy, własność intelektualna,
plagiat.
Keywords: socially oriented journalism, political independence,
good journalistic practices worldwide, case-studies, truth,
discourse, fairness, respect, minimalization of harm, rhetoric of
violence, manipulation and stereotype, right to know,
acountability to readers and listeners, intellectual property,
plagiarism.
5.

Neuroetyka
Neuroethics
Słowa kluczowe: umysł moralny, ewolucja moralności,
neuronalne podstawy zachowań społecznych, poznanie moralne
i jego neuronalne korelaty, emocje moralne, psychologia
postępowania w sytuacji dylematów moralnych, empatia,
patologie i deficyty zmysłu moralnego, kultura vs. biologia i ich
wpływ na moralność.
Keywords: moral mind, evolution of morality, neural basis of
social behavior, moral cognition and its neural constituents,
moral emotions, psychology of moral dilemmas, empathy,
impaired morality in psychopaths, culture vs. biology and their
impact on morality.

6.

Seminarium magisterskie
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& praca magisterska
Master Seminar
Master Thesis

- w tym: 10
pkt. ECTS
seminariu
m, 10 pkt.
ECTS praca
magistersk
a

TERMINY / WEEKENDY ZAJĘCIOWE 2012/13
Zajęcia na studiach uzupełniających II stopnia Etyka odbywają się w soboty i niedziele, z reguły
od godz. 9.30 - 17.00, z przerwami na obiad i regenerację. Zajęcia odbywają się z reguły w tej
samej sali wykładowej.
W roku akademickim 2012/2012 planujemy zajęcia w następujących terminach:
Semestr zimowy 2012/13:
20 - 21 października 2012
10 - 11 listopada 2012
24 - 25 listopada 2012
1 - 2 grudnia 2012
15 - 16 grudnia 2012
12 - 13 stycznia 2013
26 - 27 stycznia 2013
(orientacyjnie: 28 stycznia - 28 lutego 2012: zimowa sesja egzaminacyjna)
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Semestr letni 2013:
2 - 3 marca 2013
16 - 17 marca 2013
30 - 31 marca 2013
13 - 14 kwietnia 2013
27 - 27 kwietnia 2013
11 - 12 maja 2013
25 - 26 maja 2013
(Orientacyjnie: do 25 czerwca 2013 letnia sesja egzaminacyjna)

KOMUNIKAT I:
O przyjęciu na studia każdy Kandydat powiadomiony zostanie zarówno emailem,
jak i pocztą tradycyjną (mailowo: w dniu zatwierdzenia listy studentów).

KOMUNIKAT II:
6 października 2012 wszyscy Kandydaci zaproszeni zostaną
na spotkanie informacyjne.

KOMUNIKAT III:
Poza godzinami zajęć, przeznaczonymi na bezpośredni kontakt i wymianę z
wykładowcą, Słuchaczki i Słuchacze wykonują zadania "zaoczne": wypisy,
ekspertyzy, opracowania, pracują m.in. metodą projektową i e-learningową,
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gromadzą doświadczenia, informacje, opisują i diagnozują problemy i
kontrowersje
etyczne/społeczne,
przygotowują
dokumentacje/video/fotodokumentacje, portfolia, noty, raporty, urządzają miniwykłady, prelekcje, debaty, promocje książek, mini-wykłady, mini-warsztaty, minikonferencje, noty na strony internetowe, noty dla mediów, przekłady z jęz.
obcych, asystują w konferencjach organizowanych przez Instytut Filozofii/Wydział
Nauk Społecznych, ubiegają się o stypendia ERASMUS/SOKRATES, odwiedzają
wykłady gości z zzagranicy, są mile widziani na wykładach i eventach
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego, Etycznego Klubu Filmowego, imprezach kulturalnych itp. jako
współorganizatorzy, prelegenci, dyskutanci. Na podstawie tych aktywności
otrzymują referencje jako Absolwenci studiów. Chętni zostaną objęci
dodatkowymi programami po ukończeniu studiów. Uczestnicząc w fachowych
kursach i szkoleniach, zyskują kompetencje i doświadczenia, licencje i certyfikaty
pomocne w karierze zawodowej.

Linki informacyjne:

www.ethics.amu.edu.pl

(strona domowa Zakładu Etyki)

http://ethicsinprogress.org
www.filozof.amu.edu.pl

