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SYLABUS PRZEDMIOTU 2020/2021 

Usytuowanie przedmiotu w programie studiów 

Nazwa przedmiotu Etyka w biznesie 

Kierunek Master of Business Administration (MBA) 

Profil kształcenia praktyczny 

Poziom kształcenia studia podyplomowe 

Rok studiów I 

Forma studiów niestacjonarne 

Forma realizacji zajęć wykład 

Liczba godzin razem godzin 10 

Liczba punktów ECTS 3 

Status przedmiotu kierunkowy 

Forma zaliczenia zaliczenie z oceną* 

Przewidywany termin 
egzaminu/ zaliczenia 

maj 2021 

Język wykładowy polski 

Prowadzący Ks dr Adam Machowski 

Doświadczenie praktyczne 
prowadzącego w zakresie 
przedmiotu 

tak/ nie* 

E-mail prowadzącego a.machowski@kj.edu.pl 

Konsultacje  15 min. przed zajęciami i 15 min. po zajęciach/ inne*** 
 

Cele przedmiotu 
C1 Wiedza o wadze zagadnień etycznych w prowadzeniu działalności biznesowej 
C2 Umiejętność w sięganiu do norm i systemów etycznych w prowadzeniu działalności biznesowej 
C3 Umiejętność budowania zespołu ludzkiego w oparciu o etykę i wypracowany wspólnie etos. 

Wymagania wstępne (prerekwizyty) 

Student zna podstawowe pojęcia etyczne i wie jak nimi operować w uzasadnianiu swoich decyzji. 
Student zna różne hierarchie wartości wypracowane przez różne systemy etyczne. 

Treści merytoryczne przedmiotu 

Wykład: 
Wprowadzenie. Ogólna charakterystyka etyki biznesu.  
Etyka biznesu i etyka w biznesie: powstanie etyki biznesu, źródła etyki biznesu, kto potrzebuje etyki biznesu, homo 
oeconomicus.  
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu  

Etyka biznesu w koncepcjach etycznych klasyków.  
Etyka biznesu w myśli chrześcijańskiej  i w innych religiach 
Moralna odpowiedzialność w biznesie. Teorie zależności między społecznością moralną a sferą biznesu.  

Opłacalność etyki biznesu. Wartość wymierna i niewymierna. ; 

Etyczne inwestowanie. Problem inwestycji w nieetyczne przedsięwzięcia.  
Etyczne kupowanie  
Przejrzystość jako wartość w biznesie 
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Relacje pracownik - firma pracoholizm, superdyzpozycjność, mobbing, godziwa płaca 
Relacje firma-organy administracji publicznej: lobbing, korupcja  
Relacje firma-klient: etyczna reklama 

 

Metody dydaktyczne 

Słowne:  

Wykład 

dyskusja sterowana 

Oglądowe:  
prezentacja multimedialna, tablica 

 

Praktyczne:   

Praktyczne czynności zawodowe wykonywane przez studentów podczas zajęć (dotyczy ćwiczeń) 
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EFEKTY KSZAŁCENIA W POWIĄZANIU Z EFEKTAMI KIERUNKOWYMI I SPECJALNOŚCIOWYMI 

Nr efektu 
kształcenia 

Opis efektu kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 

i specjalnościowych 
efektów kształcenia 

Wiedza 

W1 Student wie o zagrożeniach etycznych na styku organizacji 
biznesowych i instytucji społecznych i państwowych 

KW 01 
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W2 Wie o charakterze etycznym relacji międzyludzkich w biznesie K W 04 

W3 Zna antropologiczno – etyczny wymiar ludzkiego istnienia K W 05 

W4 Wie że praca w zespole domaga się właściwej etyki postępowania K W 08 

W5** Zna różne źródła etyczne postępowania w biznesie K W 09 

Umiejętności 

U1 Umie rozpoznać etyczne uwarunkowania i konsekwencje  w 
procesach społecznych mających wpływ na działalność biznesową 

K U 03 

U2 Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowaniu decyzji K U 04 

U3 Ma umiejętność budowania etosu w podległym mu zespole ludzkim K U 06 

U4 Potrafi rozwiązywać problemy w odniesieniu do etyki K U 09 

U5** Potrafi w sposób etyczny motywować pracowników K U 10 

Kompetencje społeczne 

K1 Rpzpoznaje konieczność ciągłej autoformacji etycznej K K 01 

K2 Wskazuje wrażliwość etyczną w rozważaniu problemów 

ekonomiczno- gospodarczych , prawnych  i  zarządzaniu działaniami 

przedsiębiorstwa 

K K 02 

K3 Umie sięgnąć do działań etycznych w celu rozwiązania istniejących i 
potencjalnych konfliktów 

K K 03 

K4 Zna rolę etyki w budowaniu wzajemnego zaufania i relacji. K K 04 

K5** Potrafi w oparciu o etykę budować dobrze współpracujący zespół K K 05 

 

Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Forma weryfikacji 

Test z 20 
pytań 

Rozmowa na 
zajęciach 

     

W1 X       

W2 X       

W3 X       

W4 X       

W5** X       

U1  X      

U2 X X      

U3  X      

U4 X X      

U5**  X      

K1  X      

K2  X      

K3  X      

K4  X      

K5**  X      
 

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu 
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(F – ocena formująca, P – ocena podsumowująca) 

Test z 20 pytań – 60 prcoent oceny , aktywność na zajęciach – 40 procent 

Kryteria 
oceny 

Na ocenę dostateczną 
(minimalny poziom osiągnięcia efektów kształcenia) 

Na ocenę bardzo dobrą 
(pełna realizacja efektów kształcenia) 

 

WIEDZA 
 
Ma ogólne pojęcia o wartości etyki dla działań 
biznesowych, ale ma wyraźne problemy z 
konkretnym wskazaniem norm etycznych w 
modelowych sytuacjach. 
 
Wie że etyka ma swoje źródła 
pozaekonomiczne ale ma problemy z ich 
wskazaniem. 
 
Kojarzy problematykę etyczną wewnątrz 
działań biznesowych i na styku z aparatem 
państwowym ale ma problemy ze wskazaniem 
konkretnego systemu norm etycznych 
mogącego pomóc  w rozwiązaniu konkretnego 
problemu 
 
UMIEJĘTNOŚCI 
 
Umie dostrzec etyczny wymiar procesów 
społecznych mający wpływ na działania 
biznesowe ale z trudnością identyfikuje ich 
konkretne etyczne podłoże. 
 
Umie w sposób ogólny odwoływać się do etyki 
w budowaniu zespołu ludzkiego i w 
rozwiązywaniu problemów ale brakuje mu 
pewności w poruszaniu się w hierarchii 
wartości etycznych. 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 
W sposób ogólny widzi potrzebę kształtowania 
własnej etyki, ale ma problemy ze wskazaniem 
konkretnych źródeł do których mógłby się 
odwoływać.  
 
Wie że w rozwiązywaniu konfliktów przydaje 
się etyka ale ma problemy z konkretnym 
przywołaniem norm i systemów etycznych. 

WIEDZA 
 
Wie, że etyka jest konieczna w działaniach 
biznesowych i umie wskazać konkretne tego 
przykłady w odniesieniu do rzeczywistych i 
modelowych sytuacji identyfikując problem i 
znajdując właściwe rozwiązanie. 
 
Wie, że etyka ma swoje źródła 
pozaekonomiczne i potrafi je zidentyfikować i 
wskazać. 
 
Wie, że działania biznesowe domagają się 
właściwej etyki. 
 
Zna niebezpieczeństwa etyczne na pograniczu 
biznesu i państwa i umie im zapobiegać w 
własnym postępowaniu jak i w powierzonym 
mu zespole.  
 
Swobodnie wskazuje konkretne normy i 
systemy etyczne pomocne w prowadzeniu 
działalności biznesowej. 
 
UMIEJĘTNOŚCI 
 
Dostrzega i identyfikuje etyczny charakter i 
podłoże procesów społecznych i politycznych 
wpływających na prowadzenie działalności 
biznesowej. Umie wskazać ich konkretne 
etyczne odniesienie w odwołaniu do różnych 
systemów etycznych. 
 
Umie wykorzystać etykę w budowaniu 
odniesień międzyludzkich i zgranego zespołu. 
Odwołuje się do wartości etycznych w 
rozwiązywaniu problemów i motywowaniu 
współpracowników. Z łatwością porusza się w 
hierarchii wartości i identyfikuje konkretne 
systemy etyczne. 
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Wie, że budowa relacji międzyludzkich i 
zespołu konieczna jest etyka ale ma trudności 
ze wskazaniem konkretnych przykładów. 

Umie prawidłowo wskazać konkretne normy 
etyczne jako podstawę  dla swoich działań. 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 
Ma świadomość stałej i konkretnej formacji 
etycznej w oparciu o konkretny system 
etyczny ze wskazaniem na jego źródła. 
 
Wie, że zachodzi koniczność kształtowania 
sprawności moralnych i etycznych w sobie i w 
podległym mu zespole ludzkim. 
 
Wie jak motywować etycznie ludzi i budować 
dzięki etyce sprawny zespół pracowników. 
 
Umie sięgać do etyki w rozwiązywaniu 
konfliktów i problemów. Wie że etyka pozwala 
prewencyjnie uniknąć potencjalnie bardzo 
groźnych sytuacji. 

 

Punkty ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem pracy studenta 
Rodzaj pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach określonych w planie studiów 1 

Samodzielne przygotowanie do zajęć (zadania domowe – lektura przygotowująca 
do zajęć, praktyczne czynności zawodowe do wykonania w domu, inne) 

1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i egzamin/zaliczenie 1 

Łącznie punktów ECTS za przedmiot 3 

 

 

……………………………………………………… 
podpis wykładowcy 


