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ETYCZNE  ASPEKTY  WSPÓŁCZESNOŚCI TR/1/PK/WEAW      38J 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr III/ 5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba godzin) Stacjonarne:  

Wykłady: 13 godz, + 2 godz. e-learning 

Konsultacje 1 godz. 

 

 polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Wykład 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom kwalifikacji 4 

Założenia wstępne: ukończone zajęcia z Podstaw 

Socjologii, Podstaw Filozofii,  

Założenia wstępne: brak 

 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy 

Wykład z elementami dyskusji 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Wymagania do zaliczenia: obecność na 

wykładach, znajomość problematyki wykładów 

Formy zaliczenia: kolokwium pisemne 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Podstaw Społeczno-Kulturowych w 

Turystyce 

 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

1. Zapoznanie studentów z podstawami etyki 

2. Przedstawienie najważniejszych problemów etycznych współczesności 

3. Charakterystyka sytuacji konfliktu wartości i sporów etycznych 

4. Przygotowanie do rozwiązywania problemów etycznych 

5. Przedstawienie problematyki wolności i zakresu wolności człowieka 
6. Przedstwienie i analiza zagadnień etycznych turystyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt Kształcenia Cele 

przedmiotu 

1. Wybrane elementy głównych 

koncepcji i teorii etycznych 

2          K_U11 C1, C3, C4, 

C5 

2. Etyczna problematyka 

współczesności: transplantacje, 

eutanazja, aborcja, invitro, kara 

śmierci, tolerancja, paternalizm 

medyczny, prawa i obowiązki 

moralne – człowiek i 

społeczeństwo 

4          K_WO5 

          K_UO7 

          K_U19 

C2, C3,C5 

3. Konflikt wartości, spory etyczne, 

rodzaje argumentacji, wartości 

religijne i racjonalne 

2           K_KO7 

          K_U19 

C3,C4 

4. Koncepcje wolności człowieka, 

wolność absolutna, granice 

wolności, wolna wola, wolność 

destrukcyjna 

2            K_WO8 

           K_U19 

          K_WO7 

C5 

5. Etyczne uwarunkowania 

turystyki, obowiązki moralne 

podmiotów turystyki, wolność 

turysty, zachowania w sytuacjach 

ekstremalnych, czyny 

supererogatoryjne w praktyce 

turystyki, etyczne normy 

zachowań, kodeksy postępowania 

5            K_WO8 

           K_KO7 

           K_U19 

           K_U11 

C6, C5,C4 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty ECTS Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,52 Godziny kontaktowe - wykłady   

1 0,05 Godziny kontaktowe - konsultacje   

2 0,08 e-learning   

4 0,16 Praca z literaturą   

5 0,20 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

  

26 1 RAZEM   

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach programowych 

podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego:  

Praktyka turystyki jest praktyką społeczną opierającą się na społecznych interakcjach przynoszących 

wiele sytaucji konfliktowych w zakresie norm moralnych i obyczajowych. Turystyka przynosi 

sytuacje zagrożenia zdrowia, życia, wymusza dokonywanie wyborów. W obszarze turystyki zderzają 

się ze sobą trzy kategorie podmiotów: tubylcy, turyści i organizatorzy turystyki mający sprzeczne 

interesy. Postępowanie tych podmiotów odnosi się do człowieka, świata przyrody, dóbr kultury. 

Studenci kierunku TiR powinni mieć przygotowanie do rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

dokonywania wyborów w sytuacjach trudnych, wiedzę o wartościach etycznych, zakresach 

obowiązywania norm moralnych, odpowiedzialności moralnej za działania wobec innych w sytuacjach 

zagrożenia życia i zdrowia.   

 

 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1.Hołówka J./2001/ Etyka w działaniu, wyd.Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 

2.Hołówka J./1981/Relatywizm  etyczny, wyd. PWN, Warszawa 1981 

3.Ossowska M./1985/Normy moralne, wyd.PWN, Warszawa 1985 

4.Singer P./2003/ Etyka praktyczna, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2003 

5.Tatarkiewicz W./2011/ Historia Filozofii, t.1-3, wyd. PWN, Warszawa 2011 

 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

Cathacart T./2014/Dylemat wagonika, wyd. PWN, Warszawa 2014 

Kołakowski L./2001/ Mini wykłady o maxi sprawach, t.1-3, wyd. Znak, Kraków 2001 

Nielsen K./1983/Moralność i wiara, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1983 

Vardy P., Grosch P./1995/ Etyka, wyd. Zysk i Ska, Warszawa 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h – 5 

efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty 

kształcenia /EK/ 

Forma zajęć / 

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowyc

h 

Odniesienie 

do …..1 

 

Zna i rozumie podstawowe 

czynniki cywilizacyjne 

kształtujące styl życia 

współczesnego człowieka 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO5 MI_WO4 

Zna podstawy i formy 
organizacji życia 
społecznego, procesy 
przemian społeczeństw i 
kształtowania się kategorii 
czasu wolnego oraz 
turystyki 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO7 MI_WO2 

Rozumie pojęcie turystyki 

jako formy aktywności 

społecznej 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO8 

SIP_WO4 

MI_W10 

Potrafi sfomułować cele, 

dobrać metody działania i 

przygotować osoby z 

różnych grup społecznych 

do racjonalnego spędzania 

czasu wolnego 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_UO7 

MI_UO5 

SIP_UO1 

Potrafi wykorzystywać 

podstawową wiedzę 

teoretyczną i praktyczną 

oraz pozyskiwac dane do 

analizowania konkrentych 

procesów i zajawisk 

społecznych 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U11 

MI_UO7 

SIP_UO1 

Potrafi wyrazić własną 

opinię w ważnych sprawach 

społecznych, zawodowych i 

światopoglądowych 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U19 

SIP_UO1 

SIP_UO7 

W pracy zawodowej stosuje 

ogólne zasady i normy 

etyczne obowiązujące w 

społeczeństwie 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_KO7 

MI_KO1 

SIP_KO6 

 

Autor programu:  

dr Jakub Mosz                                                                         ………………………………………. 

Data opracowania: Październik 2017                                                            podpis 

 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 


