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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Podczas zajęć zostaną przeanalizowane główne etyczne cnoty (np. nadzieja, miłość) i wady (np.
głupota, pycha, zawiść), a także mniej znane cnoty (np. pokora, przystojność) i wady (np. obłuda,
pycha).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna i
rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez studenta
w ramach poszczególnych form zajęć i
dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Zna najważniejsze historyczne i
współczesne koncepcje etyki cnót, ich
teoretyczne i praktyczne funkcje oraz
znaczenie dla rozwoju indywidualnego i
społecznego.

KLT1A_W11

Esej

M_W002

Zna podstawowe cnoty i wady etyczne

KLT1A_W13

Esej

KLT1A_U03

Esej, Aktywność na zajęciach

KLT1A_K09

Esej

Umiejętności: potrafi
M_U001

Umie ustalić założenia oraz style życie
leżące u podstaw poszczególnych cnót i
wad.

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi ukazać związek cnót i wad z
życiem jednostki/wspólnoty oraz określić
ich znaczenie wychowawcze.
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Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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seminaryjne

Zna najważniejsze historyczne i
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cnót, ich teoretyczne i
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znaczenie dla rozwoju
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projektowe
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Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Umie ustalić założenia oraz style
życie leżące u podstaw
poszczególnych cnót i wad.

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi ukazać związek cnót i wad
z życiem jednostki/wspólnoty
oraz określić ich znaczenie
wychowawcze.
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

18 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

4 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

52 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Aretologia - etyka cnót
Altruizm, ambicja, bezinteresowność
Chciwość, cierpliwość, duma
Gadulstwo, głupota, gniew
Grzeczność, honor, kłamstwo
Lenistwo, łagodność, mądrość
Męstwo, milczenie, miłość
Nadzieja, nienawiść, nieufność
Obłuda, odpowiedzialność, okrucieństwo
Pochlebstwo, pokora, prawdomówność
Prawość, prostota, próżność
Przebaczenie, przyjaźń, pycha
Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie
Zawiść, zazdrość, życzliwość

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.
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Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Sposób obliczania oceny końcowej
30% obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności)
20% aktywność na zajęciach
50% sześciostronicowy esej na wybrany przez studenta temat
Student, który przekroczy limit nieobecności powinien zgłosić się na dyżur i zaliczyć problematykę
zajęć, na których był nieobecny.
Warunki zaliczenia przedmiotu w sesji poprawkowej są takie same jak w pierwszym terminie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
brak
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Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
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T. Gadacz, “Miłość i śmierć”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T. Gadacz, “Nadzieja”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T, Gadacz, “O mądrości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O miłości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O zawiści”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “Przebaczenie”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Etyka powołania”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Eseje o cnotach i wadach”, w: “Charaktery”
T. Gadacz, Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Kraków 2019

Informacje dodatkowe
–
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