AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
Przedmiot:

Podstawy etyki

Koordynator przedmiotu:

Punkty ECTS:

2

Ilość godzin:

30

Instytut:

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki
Estradowej
Instytut Instrumentalistyki

Kierunek:

Instrumentalistyka

Profil studiów:

ogólnoakademicki

Specjalność:

wszystkie

Język:

polski

Poziom studiów

Studia II stopnia

Status przedmiotu:

obowiązkowy/fakultet

Semestr I:

Semestr II:

30 godzin, egzamin, ECTS 2

Semestr III:

Semestr IV:

Semestr V:

Semestr VI:

Semestr VII:

Semestr VIII

Wydział:

Rodzaj zajęć:

wykład

Forma studiów:

stacjonarne

Umiejscowienie w planie studiów: (ilość godzin, forma zaliczenia, ECTS)

Prowadzący zajęcia
(tytuł naukowy, imię i nazwisko)

Cele i założenia przedmiotu

Wymagania wstępne

dr Jan Wasiewicz

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi zagadnieniami refleksji etycznej
oraz uzyskanie przez nich świadomości złożoności i różnorodności kwestii etycznych, a przez to rozwinięcie w
nich wrażliwości w tej sferze ludzkiego działania zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

●
●

Ogólna wiedza z zakresu filozofii, psychologii i pedagogiki.
Intelektualna otwartość i gotowość rozwinięcia w sobie umiejętności pogłębionej refleksji nad kwestiami
etycznymi

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU
Semestr I

Semestr II
1. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia refleksji etycznej:
- cztery sposoby uprawiania etyki: etyka normatywna, etyka praktyczna, metaetyka i etyka opisowa (psychologia i socjologia moralności)
- trójpodział ludzkiej aktywności (theoria, poiesis, praxis) i odpowiadające mu typy rozumu: teoretyczny, instrumentalny, praktyczny (aksjologiczny, sumienie)
- wolność woli jako konieczny warunek moralności
2. Zagadnienie etycznego a priori (uniwersalnych, ogólnoludzkich zasad moralnych): m.in. złota reguła, imperatyw kategoryczny w sformułowaniu Kanta.
3. Arystotelesowska koncepcja cnoty.
4. Kwestia sumienia:
- autonomia sumienia,
- sumienie a normy i wartości
5. Ustalanie i uzasadnianie norm etycznych:
- argumentacja na podstawie klasycznego prawa natury
- argumentacja na podstawie teorii sprawiedliwości i teorii dobrego życia
- argumentacja utylitarystyczna
5. Wybrane zagadnienia z etyki praktycznej: eutanazja, aborcja, stosunek do zwierząt.
6. Człowiek w poszukiwaniu najwyższego dobra – pytanie o sens życia.

Semestr III

Semestr IV

Kod efektu
uczenia się

W

I2_W07

Charakterystyka
EFEKTY UCZENIA SIĘ
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz
sposoby integrowania nabytej wiedzy
Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

II stopnia
PRK
P7S_WG

P7S_WK

W

I2_W11

U

I2_U12

Potrafi tworzyć rozbudowane prezentacje w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy
dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i problematyki obszaru sztuki w ogóle, wykazując zdolność formułowania
własnych sądów i wyciągania wniosków

P7S_UK

U

I2_U14

Potrafi współdziałać z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także
o charakterze multidyscyplinarnym

P7S_UO

K

I2_K01

Jest gotów do kompetentnego i samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach
innych, szeroko pojętych działań kulturotwórczych

I2_K08

P7U_W

P7U_W

P7U_U

P7U_U

P7U_K
P7S_KK

Jest gotów do odpowiedzialnego funkcjonowania w zróżnicowanym, międzykulturowym otoczeniu zawodowym

K

I stopnia
PRK

P7U_K
P7S_KO
P7S_KR

wykład
praca z tekstem i dyskusja
praca w grupach
kształcenie zdalne

Metody kształcenia

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny
egzamin
eseje
wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego
Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się
(należy wpisać te kody, które zostały zweryfikowane wybraną
metodą)
I2_W07; I2_W11; I2_U12
I2_W07; I2_W11; I2_U12; I2_K01
I2_U14; I2_K01; I2_K08

Regularne uczęszczanie na wykłady (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności).
Warunki zaliczenia:
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Warunki egzaminu:

Praca pisemna w formie:
1) testu składającego się z:
- pytań otwartych (wymagane będą krótkie odpowiedzi jedno- lub kilkuzdaniowe)
pytań zamkniętych (odpowiedzi do wyboru)
2) krótkiego mini-eseju na temat związany z problematyką prezentowaną na wykładach (część nieobowiązkowa).
W przypadku egzaminu w formie zdalnej: test wielokrotnego wyboru na platformie e-learningowej

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego
(zajęcia dydaktyczne, konsultacje)

Ilość godzin:

Punkty ECTS:

30
2

Ilość godzin samodzielnej pracy studenta
(przygotowanie się do: zajęć, kolokwium, egzaminu, prezentacji, koncertu)
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