
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 

KARTA PRZEDMIOTU  
 

1. Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu 

2. Kod przedmiotu: FGB-17 

3. Okres ważności karty:  2015-2018 

4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 

5. Forma studiów: studia stacjonarne  

6. Kierunek studiów: filologia 

7. Profil studiów:  praktyczny 

8. Specjalność: filologia germańska: kształcenie biznesowe 

9. Semestr: 5 

10. Jedn. prowadz. przedmiot:  Instytut Neofilologii 

11. Prowadzący przedmiot:   

12. Grupa przedmiotów: kształcenie biznesowe – moduł do wyboru 

13. Status przedmiotu:  do wyboru 

14. Język prowadzenia zajęć:  polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 
 

16. Cel przedmiotu: 
Warsztaty z obszaru etyki normatywnej, które mają na celu przygotowanie studentów do konkretnych 
sytuacji biznesowych oraz wykształcenie w nich umiejętności dokonywania ocen oraz podejmowania 
decyzji moralnych w pracy zawodowej. 
17. Efekty kształcenia: 

Ozn. 
Opis efektu kształcenia 

Student: 

Metoda 
realizacji 

efektu 
kształcenia 

Metoda 
weryfikacji 

efektu 
kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 

Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 
studiów 

01 

potrafi w podstawowym zakresie 
stosować przepisy prawa (odnoszącego 
się do instytucji związanych z wybraną 
sferą działalności filologa), w 
szczególności prawa autorskiego oraz 
norm regulujących zarządzanie 
własnością intelektualną 

  warsztaty 
K_U08 

(+) 

02 

ma przekonanie o sensie, wartości i 
potrzebie podejmowania działań w 
zakresie filologii w otoczeniu biura 
tłumaczeniowego czy 
przedsiębiorstwie; 
jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; 
wykazuje aktywność, podejmuje trud i 
odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i/lub zespołowych 
działań profesjonalnych 

  
warsztaty K_K02 

(++) 

18. Formy i wymiar zajęć:  Warsztaty  (30 h) 

19. Treści kształcenia: 
 

20. Egzamin:   nie, zal 

21. Literatura podstawowa: 



 

21. Literatura uzupełniająca: 
  

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia: 

Lp. Forma zajęć Liczba godzin 
kontaktowych / pracy studenta 

1 Warsztaty 30 
2 Ćwiczenia  
3 Laboratorium  
4 Projekt  
5 Seminarium  

6 Inne: 
Praca własna studenta 30 

 Suma godzin 60 
24. Suma wszystkich godzin: 60 25. Liczba punktów ECTS: 2 
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych 

na zajęciach z bezpośrednim 
udziałem nauczyciela akademickiego: 

1 
27. Liczba punktów ECTS 

uzyskanych w wyniku 
samodzielnej pracy studenta: 

1 

28. Kryteria oceniania: 
 
29. Uwagi: 

 
Zatwierdzono: 

 
 

……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego)    (data i podpis) 

 


