ETYKA ZAWODOWA

1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot,
osobie prowadzącej
1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Etyka Zawodowa
1.2.Forma przedmiotu: Wykłady
1.3. Przedmiot wprowadzający (poprzedzający):brak
1.4.Instytut/ Zakład/Katedra koordynująca przedmiot (zajęcia): Zakład Kosmetologii
1.5. Kierunek kształcenia: Kosmetologia, studia pierwszego stopnia
1.6. Liczba godzin zajęć przewidziana planem studiów:
stacjonarnych: 15 godzin wykładów
niestacjonarnych: 10 godzin wykładów
1.7.Szacowany przez nauczyciela nakład pracy studenta niezbędny do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (określony w godzinach): 40
godzin
1.8.Liczba punktów ECTS: 2
1.9. Osoba prowadząca przedmiot (zajęcia): dr n. hum. Marek Dolata
1.10. Osoba koordynująca przedmiot (zajęcia): dr n. hum. Marek Dolata
2. Cel zajęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji
2.1. Cel zajęć: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami etyki oraz systemami
etycznymi i problemami etyki zawodowej, w szczególności z etycznym aspektem cielesności
.
2.2.
Efekty kształcenia po zakończeniu kursu - w zakresie:
a. wiedzy:
1. wiedza dotycząca podstawowych pojęć etycznych
2. znajomość zasad etyki zawodowej
3. identyfikacja etycznych aspektów cielesności
b. umiejętności:
1. umiejętność interpretowania dylematów pojawiających się w obszarze
relacji z przemysłem kosmetycznym
c. kompetencji społecznych:
1. rozumienie potrzeby rozwoju osobistych kompetencji etycznych
potrzeby właściwego rozstrzygania dylematów moralnych

2.3. Sposób weryfikacji (oceny) efektów kształcenia:
- zaliczenie w formie sprawdzianu pisemnego, pytania otwarte
3. Treści kształcenia - tematyka poszczególnych zajęć oraz liczba godzin zajęć
dotyczących danego tematu
Wykłady: 15/10 godzin
1. Pojęcia etyki i moralności. Relacja etyki normatywnej do etyki opisowej – 3/2 h
2. Rozróżnienie etyki zawodowe i deontologie. Etyki zawodowe i kodeksy etyczne –
2/2h

3. Systemy etyczne: eudajmonizm i deontologizm – 3/2h
4. Systemy etyczne: utylitaryzm, etyka cnoty i systemy mieszane – 2/1h
5. Konflikty oraz rozstrzyganie konfliktów etycznych – 1/1h
6. Etyczne aspekty cielesności człowieka. Granice ingerencji medycznych w naturę –
3/1h
7. Relacja z przedstawicielami medycznymi i firmami farmaceutycznymi – 1/1h
4. Literatura przedmiotu:
podstawowa:
1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki. WAM, Kraków, 2008.
2. Kopania J., Etyczny wymiar cielesności. Aureus, Kraków, 2002.
3. Nawrocka A., Etos w zawodach medycznych. WAM, Kraków, 2008.
uzupełniająca:
1. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Znak, Kraków, 2008.
2. Drozdowska U., Korkosz T., Słomski W., Wojtal W. Relacja przedstawiciel
medyczny a lekarz. Signa Temporis, Warszawa, 2008.
5. Inne pomoce dydaktyczne
pokaz multimedialny

