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Karta opisu zajęć (sylabus) 

 

Nazwa kierunku studiów  

 

Biokosmetologia 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Etyka w biznesie 

Business ethics 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 

fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1  

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (1,0/1,0) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osobyodpowiedzialnej za 

moduł 

dr hab. Wiktor Bojar 

Jednostka oferująca moduł 

 

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony 

Bioróżnorodności 

Cel modułu 

 

Zapoznanie studentów z problemami etycznymi w 

biznesie. 

Zapoznanie z kodeksami etycznymi. 

Umiejętność określania dylematów etycznych i 

możliwości ich rozwiązania. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Wiedza:  

1. ma podstawową wiedzę o etyce biznesu 

2. posiada podstawową wiedzę o problemach 

etycznych w pracy 

Umiejętności: 

1. potrafi dokonywać etycznej oceny decyzji 

gospodarczych 

2. wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 

problemów pracy 

3. umie przygotować i przedstawić prezentację  

Kompetencje społeczne: 

1. rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z 

zakresu etyki biznesu 

2. potrafi brać udział w dyskusji, prezentować swoje 

opinie oraz postępować etycznie 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Brak wymagań 

Treści programowe modułu  

 

Treści modułu obejmują podstawową terminologię z 

zakresu etyki biznesu oraz wybrane zagadnienia 



etyczne związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1) E. Skrzypek (red.), Etyka w biznesie: monografia, 

Lublin 2010.  

2)  B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wrocław 2003.   

3) Ł. Zaorski-Sikora, Etyka w biznesie, Łódź 2007.  

4) M. Borkowska, J.W. Gałkowski (red.), Etyka w 

biznesie, Lublin 2002.  

5) P.M. Minus (red.), Etyka w biznesie, Warszawa 

1998. 

Literatura uzupełniająca 

1. Prawne aspekty podejmowania decyzji 

menedżerskich. Bojar  E, Bojar M , Bojar W. 2018  

2. K. Kruczalak, Zarys prawa handlowego, 

Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 

2003. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych, wykonanie i przedstawienie 

prezentacji, dyskusja 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów uczenia 

się: 

W1 – ocena z końcowego zaliczeniatestowego 

U1– ocena z końcowego zaliczenia testowego, ocena 

prezentacji 

K1– ocena prezentacji 

K2 - ocena prezentacji 

K3 - ocena prezentacji 

 

Formy dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się: 

archiwizacja końcowych zaliczeń testowych, 

prezentacji, dziennik prowadzącego 

 

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE 
Forma zajęć       Liczba godz.                       Punkty ECTS                                                          

Wykład                20 godz.                0,80 pkt. ECTS 

Konsultacje            3 godz.                0,12 pkt. ECTS 

Zaliczenie               2 godz.                 0,08 pkt. ECTS  

 

Razem kontaktowe  25 godz. 1,0 pkt. ECTS 

 

NIEKONTAKTOWE 

Przygotowanie  

Prezentacji               6 godz.               0,24 pkt. ECTS 

Studiowanie  

literatury                  8 godz.               0,32 pkt. ECTS 

Przygotowanie  

do zaliczenia          11 godz.               0,44 pkt. ECTS 

 



Razem niekontaktowe 25 godz.        1,0 pkt. ECTS 

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co 

odpowiada 2pkt. ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

Udziałw wykładach – 20 godz. 

Udział w konsultacjach –3 godz. 

Udział w zaliczeniu – 2 godz. 

Łącznie 25 godz. co stanowi 1,0 pkt. ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 - BK_W10 

U1 - BK_U05 

K1 - BK_K02 

K2 - BK_K03 

K3 - BK_K04 

 

 

 


