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G³ówne trendy i zagadnienia wspó³czesnej
etyki stosowanej
Zapotrzebowanie na etykê
Etyce filozoficznej towarzyszy dylemat nadoczekiwañ spo³ecznych wobec niej i mo¿liwoœci zadoœæuczynienia tym oczekiwaniom. Etyka nie mo¿e
postulowaæ programów nierealizowalnych, nara¿aj¹cych adresatów na dysonans poznawczy i frustracjê egzystencjaln¹, ale zarazem od etyków wymaga siê kreowania wizji rzeczywistoœci spo³ecznej, jak¹ powinna byæ,
swoistego stania na stra¿y marzeñ o lepszym cz³owieku i œwiecie. ¯adna
jednak etyka nie „wyg³adzi” ¿ycia, tak by nie by³o w nim konfliktów
i wszyscy byli szczêœliwi, gdy¿ realna egzystencja i byt spo³eczny pozostaj¹
immanentnie konfliktowe. Wybory moralne s¹ — z samej multiaksjologicznej natury rzeczywistoœci empirycznej, w jakiej siê dokonuj¹ — wyborami typu coœ za coœ. St¹d w praktyce spo³ecznej funkcjonuje raczej komparatywno-konsekwencjonalna kategoria s³usznoœci (najlepszej opcji dzia³ania
z pozostaj¹cych do wyboru, w szczególnoœci najmniejszego z³a), ni¿ jednoznaczego dobra/z³a.
Ró¿norodnoœæ empirycznego Lebensweltu generuje mnogoœæ modeli konstruowania propozycji normatywnych. Oczekujemy, i¿ bêd¹ one u¿yteczne
i operacyjne przede wszystkim w zakresie tych kwalifikowanych praktyk
spo³ecznych, które — z uwagi na spektrum wartoœci realizowanych w ich
krêgu i poprzez nie — ciesz¹ siê spo³ecznym powa¿aniem, i wobec których
(œciœlej: wobec ich podmiotów-wykonawców) adresowane s¹ szczególne wymagania, przywileje i zaufanie. S¹ to zarazem takie praktyki, w których
moralny komponent profesjonalizmu stanowi o ich istnieniu, i których wy-
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konawcom pozostawiono (w kontekœcie ram prawnych) znacz¹cy zakres
autonomii wyboru modus operandi w toku realizacji oczekiwañ spo³ecznych.
Z tych¿e wzglêdów profesje owe funduj¹ sobie szczególne regulacje etyczne
(najczêœciej typu deontologiczno-kodeksualnego), komplementarne wobec
prawnych uregulowañ danej praktyki spo³eczno-zawodowej.
Oczywiœcie ¿adna etyka nie zastosuje siê sama, jeœli ludzie nie bêd¹
chcieli podporz¹dkowaæ siê jej normowaniom. Co wiêcej, w potocznej œwiadomoœci istnieje swoista fuzja zapotrzebowania na regulacje etyczne i lêku
przed etyk¹ jako samozobowi¹zaniem implikuj¹cym poddanie siê spo³ecznej kontroli (wewn¹trz- i zewn¹trzgrupowej). St¹d tak wielka rola wychowania i edukacji na rzecz kultury moralnej spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Mam tu na myœli kszta³towanie œwiadomej woli samozdycyplinowania
moralnego w imiê twórczej koegzystencji opcji œwiatopogl¹dowych, religijnych czy tradycji etnicznych — tworz¹cych bogactwo kultury Homo sapiens.
W rezultacie — konieczna w dzisiejszym œwiecie drastycznych animozji kulturowych i — makroetyka relacji spo³ecznych (w tym publicznych) ogniskuje
siê w kategoriach afirmacji pluralizmu aksjologicznego i tolerancji realizowanych przez normatywno-performatywny fenomen komunikacji. A stymulowanie tych cnót to metadeontologiczne zadanie procesu dydaktycznego na wszystkich szczeblach systemu edukacji.

Okreœlenie etyki stosowanej
Programy edukacji wy¿szej w Europie s¹ reorientowane na ideê sustainable
employability, czyli skutecznej mobilnoœci zawodowej na rozszerzonym (co
najmniej europejskim) i dynamicznym rynku pracy. Zarazem realna zatrudnialnoœæ absolwenta studiów wy¿szych — bêd¹ca funkcj¹ jego wiedzy
i umiejêtnoœci dostosowanych do potrzeb owego rynku — sta³a siê istotnym
parametrem jakoœci nauczania. Kluczowa rola w tej strategii przypada dziedzinie zwanej applied & professional ethics, bêd¹cej egzemplifikacj¹ humanistyki stosowanej.
Etyka stosowana oznacza spo³eczn¹ aplikacjê normatywnych modeli
postêpowania decyzyjno-praktycznego do konkretnych, mniej lub bardziej
typowych (resp. kazuistycznych), dylematów moralnych zaistnia³ych
w podmiotowo-przedmiotowej strukturze kwalifikowanych praktyk spo³ecznych. Etykê stosowan¹ na ogó³ kojarzymy z mniej lub bardziej skodeksualizowanymi deontologiami zawodowymi, ale etyka ta mo¿e byæ tak¿e
rozumiana stricte sokratejsko, jako koherencja deklaracji normatywnej
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z rzeczywistym dzia³aniem podmiotu. Swoist¹ „si³ê napêdow¹” wspó³czesnej etyki stosowanej stanowi trialektyka deontologii, aretaizmu i superrogacji, maj¹ca charakter wzajemnych polemicznych inspiracji.

Przyk³adowe projekty edukacyjne
Uwagi wstêpne

Poni¿sze propozycje mog¹ s³u¿yæ za podstawê programow¹ Podyplomowego Studium Etyki Stosowanej (PSES), którego celem jest doskonalenie
kwalifikacji funkcyjno-zawodowych lub specjalnoœci Kultura normatywna
na humanistycznych kierunkach studiów wy¿szych, która mo¿e byæ realizowana tak¿e w formule studiów miêdzyuczelnianych (np. w ramach porozumienia MOST), realizuj¹cych wspólny program, uwzglêdniaj¹cy subprofile poszczególnych oœrodków akademickich1.
Programy maj¹ charakter strukturalny i interdyscyplinarny, co oznacza
zazêbianie siê tematyki poszczególnych kursów i multiperspektywicznoœæ
w podejœciu do omawianych zagadnieñ, a to zak³ada udzia³ specjalistów
socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, nauk politycznych, prawa, jêzykoznawstwa etc. oraz wybitnych uczonych i specjalistów-praktyków
(w tym rzeczników odpowiedzialnoœci zawodowej) spoza danej uczelni
jako prowadz¹cych niektóre kursy. Pokrewne przedmioty zestawione s¹
w blokach tematycznych. Projekt jest otwarty na modyfikacje: proporcje
godzin przeznaczone na poszczególne kursy specjalistyczne oraz sam ich
dobór pozostaj¹ mobilne. Przedmioty (subobszary problemowe) pokrewne
mo¿na scalaæ w jednolite kursy. W profilu nauczania szczególn¹ rangê maj¹
analizy kauzuistyczne i kodeksów deontologicznych oraz wprowadzanie
fachowej terminologii obcojêzycznej (co zarazem anga¿uje spektrum zagadnieñ teorii i sztuki translacji).
Nale¿a³oby dokonaæ wstêpnego rozpoznania stopnia zapotrzebowania
na PSES ze strony rynku pracy i konieczne w tym celu s¹ konsultacje z Ministerstwem Pracy, zwi¹zkami zawodowymi, organizacjami zrzeszaj¹cymi
pracodawców itp. W toku monitorowania (czemu mog¹ s³u¿yæ np. okresowe spotkania z absolwentami i pracodawcami lub ich ankietowanie) fak1

Formu³y te stanowi¹ egzempla trzeciego i drugiego stopnia edukacji akademickiej, podlegaj¹ce kwalifikacji w ramach ECTS i zapisywane w indywidualnym Europass absolwenta/pracownika.
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tycznej, praktyczno-spo³ecznej przydatnoœci tematyki zajêæ, dobór tej¿e zmienia³by siê — w zale¿noœci do wymogów rynku pracy — na rzecz sustainable
employability (mobilnoœci i wzmacniania pozycji zawodowej przez wykorzystanie umiejêtnoœci/wiedzy) absolwentów.

Potencjalni adresaci studium

Osoby legitymuj¹ce siê wykszta³ceniem wy¿szym-magisterskim: kadra
zarz¹dzaj¹ca zespo³ami ludzkimi w profesjach i s³u¿bach wysokiego zaufania spo³ecznego, o ró¿nym stopniu formalnego zinstytucjonalizowania,
a tak¿e pracownicy indywidualni dysponuj¹cy du¿¹ autonomi¹ decyzyjn¹
w doborze strategii i metod osi¹gania celów zawodowych (resp. realizowania wartoœci/oczekiwañ spo³ecznych), np. biznesmeni, mened¿erowie, kierownicy/dyrektorzy; specjaliœci badañ rynkowych, reklamy i kszta³towania
rynku (marketingu); pracownicy sektora us³ug i handlu; pracownicy firm
konsultingowych, ró¿nego typu doradcy i negocjatorzy; pracownicy bankowoœci i obrotu gie³dowego; dziennikarze (ró¿nych subspecjalnoœci) i pracownicy mediów; prawnicy ró¿nych specjalnoœci; eksperci, rzeczoznawcy,
t³umacze przysiêgli; urzêdnicy pañstwowi i pracownicy s³u¿b cywilnych;
politycy, dzia³acze samorz¹dowi i spo³eczni, aktywiœci NGOs, lobbyœci;
policjanci i inne s³u¿by mundurowe; detektywi prywatni; komornicy i windykatorzy; pracownicy s³u¿by zdrowia i terapeuci; nauczyciele/wychowawcy/pedagodzy szkolni; pracownicy s³u¿b socjalnych, oœrodków
opiekuñczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych; kuratorzy s¹dowi;
rzecznicy odpowiedzialnoœci zawodowej; specjaliœci obrotu informacjami,
zarz¹dcy sieci komunikacyjnych, informatycy i programiœci; naukowcy
(g³ównie przedstawiciele dyscyplin empirycznych); specjaliœci turystyki
i rekreacji i inni.

Cele dydaktyczne i profil absolwenta

1. Kszta³cenie kulturowo otwartego, komunikatywnego i odpowiedzialnego intelektualisty-humanisty. Nie tylko bieg³ego diagnostyka normatywnych parametrów rzeczywistoœci spo³ecznej (a wiêc wyposa¿onego
w niezbêdn¹ kompetencjê teoretyczno-interpretacyjn¹), ale poszukiwanego
praktyka, nowego typu profesjonalisty: metaspecjalisty-etyka (resp. konsultanta etycznego), œwiadomego kreatora wiedzy normatywnej, samodzielnie
inicjuj¹cego i wspomagaj¹cego rozwi¹zywanie problemów moralnych
w praktykach spo³ecznych o ró¿nym stopniu zinstytucjonalizowania, promotora pozytywnych wzorców/relacji osobowych w konkretnych œro-
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dowiskach pracy (ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³añ w zespo³ach
o wewnêtrznej hierarchii) oraz spo³eczno-zawodowo-edukacyjnej aktywnoœci pracobiorców i pracodawców.
2. Kszta³towanie spo³ecznej (obywatelskiej) wiedzy o specyfice moralnej poszczególnych praktyk zawodowych, których jesteœmy na co dzieñ
klientami; o wzajemnych podobieñstwach, ró¿nicach i nieuchronnych spotkaniach oczekiwañ i mo¿liwoœci. Ma to sprzyjaæ wzajemnemu humanistycznemu zrozumieniu w strukturze spo³ecznego podzia³u pracy oraz kreowaniu kultury moralnej tak w kwalifikowanych praktykach spo³ecznych,
jak i w codziennoœci interakcji publicznych o ró¿nym stopniu sformalizowania.
3. Uczulanie na aksjologiczny i spo³eczno-moralny komponent profesjonalizmu, a tym samym promocja kultury wysokiej i intelektualnej —
w tym aksjologicznej — otwartoœci myœlenia interdyscyplinarno-komparatywnego (w kontekœcie polikulturowoœci/poliaksjologicznoœci europejskiego
rynku pracy, mobilnoœci indywidualnej i dynamiki demograficznej w skali
globalnej, zagro¿eñ œrodowiskowych i biotechnologicznych), tolerancji
œwiatopogl¹dowej oraz procesualno-strukturalnego obrazu œwiata.Tym
samym PSES mo¿e byæ czynnikiem rozwoju kapita³u ludzkiego w zakresie
funcjonalnej wiedzy humanistycznej, stanowi¹cej — coraz bardziej doceniany — endogenny czynnik wzrostu gospodarczego, realizowanego m.in. przez
trwa³y wzrost zatrudnienia.
4. PSES ma byæ konstruktywnym przeciwdzia³aniem niewspó³miernoœci
miêdzy zastanym uk³adem spo³ecznym (w szczególnoœci œrodowiskami pracowniczymi o charakterze korporacyjnym), który nie musi entuzjastycznie
witaæ specjalisty etyki, wnosz¹cego do danej praktyki spo³eczno-zawodowej
— restryktywne ze swej istoty — œwiadomoœæ i dyscyplinê moraln¹ jako niezbywalne elementy profesjonalizmu, a cywilizacyjn¹ koniecznoœci¹ zmieniania zastanej œwiadomoœci i dysfunkcjonalnej rutyny owych praktyk, co
jest rozpoznanym w europejskiej przestrzeni edukacji stosowanej zadaniem
etyków-praktyków. W d³u¿szym horyzoncie czasowym Studium bêdzie
stymulowa³o popyt pracodawców na nowego typu specjalistów — kulturoznawców/etyków-praktyków — dzia³aj¹c na rzecz tzw. lizboñskiej strategii
rozwoju spo³eczeñstwa i gospodarki europejskiej opartych na wiedzy, i kreatywnie funkcjonuj¹c w dziedzictwie humanistyki stosowanej, zakorzenionym w tradycji i bogactwie œródziemnomorskiego krêgu kulturowego.
5. Zaznajomienie ze spektrum problemowym wspó³czesnej etyki stosowanej, a szczególnie zawodowej. Ukazanie etyki (resp. kwalifikowanej decyzji moralnej) jako kategorii warsztatowej (profesjonalistycznej). A st¹d:
kszta³cenie kompetencji rozpoznawania i kreatywnego reagowania na problemy moralne w sferze kwalifikowanych praktyk spo³ecznych (resp. ¿ycia
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publicznego) o ró¿nym stopniu zinstytucjonalizowania. Kszta³cenie umiejêtnoœci operacyjnego wdra¿ania (etoplastia/in¿yniera etyczna, etyka komunikacji, area ethics) funkcjonalnych modeli etycznych w ma³ych grupach
spo³ecznych (resp. œrodowiskach zawodowych, spo³ecznoœciach lokalnych)
— rozumianego jako praktyka kulturotwórcza — w celu rozwi¹zywania problemów moralnych zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹ o charakterze kooperacyjnym.
Kwalifikacje i uprawnienia

Absolwenci otrzymuj¹ œwiadectwo ukoñczenia trzysemestralnych
studiów podyplomowych w zakresie „specjalisty/doradcy etyki stosowanej/zawodowej”2; uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia przedmiotów autorskich lub œcie¿ek edukacyjnych o profilu normatywnym; kwalifikacje konsultingowo-doradcze w odniesieniu do danych sektorów zawodowych; kwalifikacje rzeczników odpowiedzialnoœci zawodowej. Warunki
ukoñczenia: zaliczenie wszystkich przedmiotów wed³ug kryteriów ustalonych przez prowadz¹cych. Kreatywne uczestnictwo w zajêciach oraz przygotowanie pracy dyplomowej — odnosz¹cej nabyt¹ wiedzê bezpoœrednio do
praktyki spo³ecznej.

Program Studium:
Lp.
1.
2.
2a.
3.
3a.
4.
5.
6.
7.
8.
8a.
2

TEMAT

Podstawy etyki ogólnej
Podstawy aksjologii/etyki stosowanej
Naczelne kategorie etyczne w praktyce spo³ecznej
Moralnoœæ a prawo
Etyka profesji prawniczych
Kulturoznawstwo stosowane
Socjologia i antropologia moralnoœci & obyczaju
Psychologia moralnoœci
Etyka a estetyka — etyka dzia³alnoœci artystycznej
Etyka gospodarcza
Etyka rozwoju miêdzynarodowego

Orientacyjna
liczba godzin
14
20
16
14
16
20
16
14
8
24
6

350 godzin zajêciowych realizowanych w ci¹gu 3 semestrów. Szczegó³owe treœci programowe ustalaj¹ prowadz¹cy.
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9.
10.
10a.
10b.
10c.
11.
12.
13.
14.
15.
15a.
16.
17.
17a.
18.
19.

Moralne dylematy praktyki naukowo-badawczej
Podstawy etyki komunikacji
Etyka przekazu medialnego
Etyka public relations
Aksjologia i deontologia negocjacji/mediacji
Etyka informatyczna
Etyka w dzia³alnoœci politycznej, samorz¹dowej i spo³ecznej
Urzêdnicy i pañstwowe s³u¿by cywilne
Etyka policji i s³u¿b mundurowych
Etyka nauczycielska
Etyka doradztwa zawodowego
Etyka pracy socjalnej
Bioetyka spo³eczno-kulturowa
Deontologiczne problemy profesji medycznych
Moralnoœæ seksualna i etyka zawodowa terapeuty
Seminarium dyplomowe

Charakterystyka przedmiotów — przyk³adowe zagadnienia
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4
16
18
8
8
10
16
6
6
14
6
10
14
18
14
14

350

1. Atrybuty i intelektualne „pu³apki” etyki. Potoczne b³êdy argumentacji normatywnej. Podstawowe rozró¿nienia pojêciowe i struktura problemowa etyki. Modele i kierunki etyki normatywnej.
Deontologia a teleologia, pryncypializm a sytuacjonizm. Semiotyka moralnoœci — oceny, normy, rozkazy, maksymy i preskrypcje. Metaetyka jako
hermeneutyka dyskursu moralnego — szko³y metaetyczne. Logika uzasadniania s¹dów normatywnych. Relatywizm etyczny i metaetyczny; inne
rodzaje relatywizmu normatywnego. Dobroæ a s³usznoœæ.
2. Stanowi wstêp do wszystkich przedmiotów szczegó³owych (resp. regulacji etycznych w kwalifikowanych praktykach spo³ecznych). Ontologia wartoœci i uzasadnienie normatywnego (tu: moralnego) charakteru faktycznoœci.
Kodeksy deontologiczne — ich treœæ, funkcje, cele i tryb stanowienia,
przestrzeganie i egzekwowanie. Wymogi metodologiczne i merytoryczno-funkcjonalne stawiane etykom praktyk spo³ecznych. Konflikty lojalnoœci
(resp. odpowiedzialnoœci) w strukturze pe³nionych ról spo³ecznych (w tym
funkcji pracowniczych). Analiza argumentów za i przeciw tworzeniu kodeksów deontologicznych. Honor zawodowy i solidarnoœæ zawodowa a szowinizm zawodowy i izolacjonistyczny korporacjonizm (prowadz¹cy do ucieczki od zewnêtrznej kontroli spo³ecznej, a w konsekwencji do niestarannoœci
i rozluŸnienia kontroli intrazawodowej).
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Instytucjonalizacja etyki (resp. moralnej odpowiedzialnoœci zawodowej): kodeks deontologiczny jako alibi wra¿liwoœci moralnej; tzw. komitety
etyczne jako legalne kana³y kryptopermisywizmu dla zawinionych s³aboœci
us³ugodawców, sprzyjaj¹ce moralnej korupcji (b³êdne ko³o ukrywania z³a
i obni¿ania dyscypliny pracy).
Nale¿yta starannoœæ i dyscyplina moralna jako fundamentalne komponenty profesjonalizmu: etyka przekonañ i perfekcjonizmu a etyka odpowiedzialnoœci. Profesjonalizm jako to¿samoœæ egzystencjalna i wolnoœæ podmiotu — satysfakcja i samorealizacja egzystencjalno-godnoœciowa przez profesjonalizm. Zagadnienie tzw. pracoholizmu. Wzrost efektywnoœci i kompetencji zawodowej jako komponent i miara profesjonalizmu; podejmowanie
ryzyka i kreatywne uczestnictwo w sytuacjach moralnie relewantnych jako
konstytuanta profesjonalizmu — istotnoœæ œwiatopogl¹du procesualnego.
Przyk³adowe zagadnienia szczegó³owe: kategoria etosu zawodowego — kontekst spo³eczny; wyzysk i mobbing, korupcja, analiza kazusów.
2a. Pojêcie czynu moralnego. Analiza rozumienia i praktycznego funkcjonowania kategorii: dobra/z³a moralnego, sumienia, cnoty, godnoœci/honoru, tolerancji jako kategorii praktycznej, powinnoœci i odpowiedzialnoœci
(indywidualnej, zbiorowej, instytucjonalnej, historycznej), sprawiedliwoœci,
postêpowoœci/konserwatyzmu etc. Ukazanie kontekstów historycznych —
g³ównie tradycji kantowskiej i utylitarystycznej. Spo³eczna aplikacja kategorii etycznych — moralne standardy postêpowania w relacjach publicznych.
Zagadnienie tzw. niepos³uszeñstwa obywatelskiego. Etycznoœæ podmiotowa, czyli koherencja przekonañ i czynów (resp. deklaracji z dzia³aniem)
a tzw. klauzule sumienia w kodeksach deontologicznych. Analiza kazusów.
Stopnieñ zinstytucjonalizowania praktyki a funkcjonalnoœæ modelu etyki
zawodowej: np. deontologia stosowana jest raczej do praktyk o wysokim
stopniu zinstytucjonalizowania i zbiurokratyzowania. Deontologia transmituje system wartoœci, stanowi modus operandi dla teleologii (ideologii), a tak¿e dla prywaty aksjologicznej us³ugodawców. Natomiast aretaizm to model
w³aœciwy praktykom spo³ecznym o umiarkowanym/niskim stopniu zinstytucjonalizowania formalnoprawnego i biurokratycznego, w których skomplikowanie (tak¿e np. niebezpoœrednioœæ) relacji miêdzyosobowych uniemo¿liwia œcis³¹ — prawn¹ lub kodeksualno-deontologiczn¹ — regulacjê ich funkcjonowania, i których dynamika rozwojowa stwarza precedensowe
dylematy, które trzeba rozwi¹zywaæ ad hoc, bior¹c odpowiedzialnoœæ za decyzje indywidualne3.W perspektywie etyki cnót, gdzie dyscyplina koegzys3

Np. handel, operacje gie³dowe, proces wychowawczo-dydaktyczny, s³u¿ba zdrowia, praktyki pomocy spo³ecznej.

G³ówne trendy i zagadnienia wspó³czesnej etyki stosowanej

241

tencji oparta jest na walorach duchowych (szczególnie moralnych) indywiduów, instytucjonalizm rozumiany jest jako nieskodeksualizowana formalnie umowa spo³eczna.
3. Normowania prawne a normowania moralne (w tym etyczne) — komparacja analityczna, filozoficzna, spo³eczna i historyczna. Etyka a prawo:
zmagania o nadrzêdnoœæ aksjologiczn¹, zakresy kompetencji i praktyczn¹
u¿ytecznoœæ; tradycja europejska a amerykañska. Zagadnienie moralnego
statusu prawa — konflikty lojalnoœci: przekonania moralne a regulacje prawne w kwalifikowanych praktykach (resp. rolach) spo³ecznych. Zbiorowe
niepos³uszeñstwo obywatelskie: obrona przed zaborczoœci¹ czy niesprawiedliwoœci¹ pañstwa wobec obywateli.
Indywidualne niepos³uszeñstwo obywatelskie (urzêdnik pañstwowy
o pogl¹dach moralnych niezgodnych z prawem: np. sêdzia katolik orzekaj¹cy w sprawach rozwodowych czy urzêdnik USC wobec par homoseksualnych). Indywidualna i zbiorowa samoobrona konieczna. Moralny status
œwiadka koronnego. Moralny wymiar modelu ustrojowego pañstwa — prawa cz³owieka. Socjaldemokracja a libertarianizm — problem przysz³oœci projektu zjednoczonej Europy. Prawa obywatelskie a walka z terroryzmem.
Moralne prawa i obowi¹zki wzajemne instytucji pañstwa i obywateli. Moralnoœæ liberalizmu a polityka zatrudnieniowa {korelacja z 12}. Moralne
aspekty prawa pracy, jego przestrzegania i egzekwowania (np. walka
z mobbingiem i wyzyskiem). Prawo ubezpieczeñ. Prawo zobowi¹zañ. Moralne aspekty prawa podatkowego. Prawna ochrona danych. Prawa cz³owieka. Prawo prasowe i autorskie. Prawo patentowe a prywatny sponsoring
badañ naukowych i ochrona w³asnoœci intelektualnej {korelacja z 7, 9, 10}.
Deontologia a regulacje prawne: analiza wybranych kodeksów deontologicznych w kontekœcie ustawodawstwa (np. relacje prawa i medycyny) —
{korelacja z 17a}.
3a. Prowadz¹cym mo¿e byæ rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej.
Moralne dylematy i deontologie subprofesji prawnicznych: sêdziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, biegli, t³umacze przysiêgli.
Typowe niebezpieczeñstwa moralne w profesjach prawniczych. Patologie
moralne wœród zawodów prawniczych.
4. Podstawy wiedzy o kulturze i filozofii kultury. Kulturoznawstwo/religioznawstwo porównawczo-interkulturowe. Normatywno-performatywny charakter uczestnictwa w kulturze. Etyka animacji kulturowej
i marketingu kulturowego — rynek sztuki. Zarz¹dzanie instytucjami kultury. Rola inteligencji jako warstwy spo³ecznej — przynale¿nej do tzw. klasy
œredniej — w kszta³towaniu wspó³czesnej kultury moralnej. Moralny i spo³eczny status elitarnoœci.

242

JAN WAWRZYNIAK

5. Moralnoœæ jako procesualny fakt spo³eczny, czynniki moralnotwórcze, spo³eczne funkcjonowanie norm (tzw. œwiadomoœæ moralna), terytoria
styczne z moralnoœci¹ (np. moralnoœæ a obyczaj, moralnoœæ a etykieta),
funkcjonalizm i relatywizm kulturowy w nauce o moralnoœci, socjologiczne
typologie moralnoœci; moralnoœæ zawodowa, klasowa, subkulturowa; moralnoœæ a religijnoœæ; socjologia tzw. niepos³uszeñstwa obywatelskiego.
6. Periodyzacja/typologia rozwoju wra¿liwoœci moralnej w ontogenezie
(np. stanowiska L. Kohlberga, J. Piageta, psychoanalizy). Psychologia
prze¿yæ, dyspozycji i przekonañ moralnych, oceniania i postêpowania.
Neurogenetyczne oraz spo³eczne uwarunkowania fenomenu sumienia oraz
zdolnoœci do wartoœciowania; filozoficzna geneza kategorii sumienia; kognitywny status wartoœciowania. Psychologia decyzji moralnej (wyboru
moralnego). Patologie moralne i podobne.
7. Kreacja arystyczna a moralnoœæ: komparacja aksjologiczna i normatywna. Zagadnienie moralnych kryteriów/ograniczeñ sztuki (artyzmu) i dzia³alnoœci artystycznej. Moralny status wolnoœci tworzenia. Autonomia moralna a spo³eczna odpowiedzialnoœæ artysty (sztuki plastyczne, pisarstwo,
aktorstwo). Sztuka jako ideologia. Preferencje moralne postmodernizmu —
etycznoœæ a estetycznoœæ, akodeksualnoœæ, indywidualizm. Etyka narracji.
Arteterapia i ekoterapia (resp. estetyka œrodowiskowa) {korelacja z 7 i 17}.
8. Etyka zarz¹dzania zespo³ami pracowniczymi; etyka konkurencji gospodarczej (np. wrogie przejêcia i monopole, zmowy cenowe etc). Spo³eczna
odpowiedzialnoœæ biznesu (resp. pracodawców) i tzw. win — win relations.
System podatkowy a dzia³alnoœæ mecenacyjna biznesu, etyka sponsoringu,
mecenatu i strategicznej filantropii — dobroczynnoœæ jako inwestycja. Aksjologiczne i spo³eczne modele dzia³ania przedsiêbiorstw. Polityka finansowa
spó³ek (np. ukryte op³aty sta³e) wobec us³ugobiorców. Moralnoœæ a deontologia handlu (w tym: informacja towarowo-handlowa) — etyka kupiecka.
Etyczne aspekty reklamy i marketingu {korelacja z 10b}. Etyka obrotu gie³dowego i operacji finasowych; etyka maklerska; etyka doradztwa kapita³owego. Biznes a polityka — konflikty lojalnoœci {korelacja z 12}; etyka lobbingu; polityka fiskalna pañstwa (np. ukryte podatki) w spo³eczeñstwie
obywatelskim; moralny status strajku; moralne aspekty konfiskat celnych.
Wiedza i informacja jako towar {korelacja z 9, 11 i 15}. Korporacjonizm
a wolny rynek. Formy i paradoksy korupcjonizmu.
8a. Semantyka i aksjologia rozwoju. Etyka rozwoju miêdzynarodowego: ekonomia a moralnoœæ.
Globalizm korporacyjny a sprawiedliwoœæ alterglobalna. Zjawisko ekokolonializmu a kategoria environmental justice. Niemo¿noœæ zniesienia podzia³u Pó³noc-Po³udnie. Polityka spo³eczna i rozwój genomiki a perspekty-
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wa etyki populacyjnej. Problemy szczegó³owe, np. nadprodukcja ¿ywnoœci
a g³ód na œwiecie, wykorzystywanie taniej si³y roboczej, licencje na leki generyczne, umarzanie d³ugów i pomoc charytatywna a korupcja, protekcjonizm w produkcji i handlu artyku³ami rolnymi). Problematyka moralna
zwi¹zana z produkcj¹ i dystrybucj¹ energii oraz dostêpem do wody.
9. Aksjologia i deontologia praktyki poznawczej {korelacja z 3 i 17a}.
Dobre obyczaje w praktyce akademickiej. Szczególny status nauk doœwiadczalnych. Firmy przemys³owe a naukowcy — komercjalizacja nauki (wiedza
naukowa jako towar) — prawda a interes ekonomiczny. Fa³szywa idea nauki
wolnej od wartoœciowania, aksjologiczny — a szczególnie moralny — komponent naukowoœci (prawdy naukowej). Performatywny charakter badañ
i teorii naukowych — spo³eczna i kulturotwórcza odpowiedzialnoœæ naukowców za kreatywn¹ narracjê Lebensweltu — perspektywa area ethics. Etyka
postêpowania badawczego w naukach spo³ecznych i badaniach ankietowostatystycznych. Szczególny status badañ dotycz¹cych istnienia i atrybutów
ras ludzkich, mniejszoœci/wiêkszoœci spo³ecznych (etnicznych, seksualnych, religijnych, nieformalnych subkultur etc). Zagadnienie w³asnoœci
intelektualnej: patenty; plagiaty i autoplagiaty {koreluje 3}.
10. Pojêcie komunikacji jako faktu normatywnego i strategii dzia³ania
spo³ecznego — potrzeba regulacji etycznej. Wszelkie aspekty wspó³czesnej
etyki komunikacji interpersonalnej, spo³ecznej i interkulturowej. Komunikacja jako realizacja wartoœci tolerancji {koreluje z 2a}. Promocja komunikacji interœwiatopogl¹dowej jako etyczne zadanie wspó³czesnej humanistyki. Czy pokój œwiatowy bêdzie zale¿a³ od kultury moralnej narodów i spo³eczeñstw, od moralnej dyscypliny koegzystencji, realizowanej w transcendentalnej (pankulturowej) strukturze komunikacyjnej (strukturze spotkañ
perspektyw aksjologicznych)? Elementy bioetyki spo³ecznej (mniejszoœci
biospo³eczne, rozumienie i tolerancja) i bioetyki ewolucyjnej (komunikacyjne korzenie moralnoœci) — {korelacja z 17}. Elementy biokomunikacji
i zooterapii {korelacja z 17-17a}. Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej {korelacja z 17a}. Etyka informowania w sytuacjach kryzysowych {korelacja z 13, 14, 16, 17a}.
10a. Aksjologiczno-performatywny charakter przekazu medialnego. Etyka
dziennikarska: informacja (resp. przemilczenie) a interpretacja i manipulacja;
tzw. dziennikarstwo œledcze, „wêsz¹ce” oraz interwencyjne. Manipulacja
œwiadomoœci¹ spo³eczn¹ (zagadnienie tzw. odpowiedzialnoœci perlokucyjnej). Manipulacja informacj¹ gie³dow¹ {korelacja z 8} — dotyczy dziennikarzyanalityków gie³dowych. Manipulacja wizerunkiem towarowym {korelacja
z 8}. Tzw. poprawnoœæ polityczna informacji medialnej a manipulacja wizerunkiem publiczno-politycznym {korelacja z 12}; polityczne manipulowanie
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mediami {korelacja z 8 i 12}. Zajêcia warsztatowe w czytaniu (odczytywaniu)
informacji, pisaniu (w szczególnoœci o charakterze interpretacyjno-normatywnym), operowanie sugesti¹, ocenami, opisem).
10b. Etyka wizerunku medialnego. Public relations jako modus operandi
kontaktowania siê instytucji z otoczeniem spo³ecznym i narzêdzia wp³ywu
normatywnego. Reklama (w tym reklama polityczna) i tzw. czarny PR {korelacja z 12}.
10c. Przedmiot stanowi podstawê dla zagadnieñ szczegó³owych z zakresu 3, 8, 13,14, 15-15a 16, 17a. Analiza moralnych aspektów doradzania,
mediacji i negocjacji w ró¿norodnych kontekstach spo³eczno-zawodowych
— dotyczny bardziej strategii (aksjologii) mediacji ni¿ sytuacyjnej taktyki
negocjacyjnej pozostaj¹cej w kompetencji psychologii i wymagaj¹cej warsztatowych formu³ dydaktycznych oraz æwiczeñ praktycznych. Doradztwo
zawodowe, biznesowe, finansowe, kadrowe. Negocjacje policyjne, handlowe, przedprocesowe mediacje s¹dowe.
11. Pozorna anonimowoœæ Internetu i jej konsekwencje. Moralne zagadnienia zwi¹zane z gromadzeniem, przep³ywem/ujawnianiem i przetwarzaniem danych oraz handlem informacjami. Internet jako narzêdzie dzia³añ
przestêpczych, np. naruszanie praw autorskich, internetowe koalicje samobójców — odpowiedzialnoœæ „rozmyta”, kradzie¿e danych osobowo-finansowych; przestêpczoœæ seksualna, pornografia, przemoc, dzia³alnoœæ sekt
i w kontekœcie wp³ywu na dzieci. Rola Internetu jako Ÿród³a informacji
w procesie edukacyjnym {korelacja z 15}.
12. Moralny wymiar zawodowej dzia³alnoœci politycznej oraz etyka
w dzia³alnoœci publicznej i relacjach obywatelskich. Odpowiedzialnoœæ
w funkcjach przedstawicielskich. Samorganizacja spo³eczeñstwa: organizacje samorz¹dowe, NGOs i ich upolitycznienie (np. zjawiska hipokryzja
i korupcjonizmu tzw. organizacji ekologicznych.); zagadnienie tzw. niepos³uszeñstwa obywatelskiego {korelacja z 3 i 5}. Moralny status obietnic
wyborczych i propozycji (inicjatyw ustawodawczych) — manipulacje œwiadomoœci¹ spo³eczn¹; szczególny kazus propozycji z zakresu polityki
demograficznej. Autotelicznoœæ polityki jako strategii utrzymania w³adzy.
13. Kodeksy deontologiczne pracowników pañstwowych s³u¿b cywilnych, urzêdników, t³umaczy przysiêg³ych (korelacja z 3a). Przyk³adowe zagadnienia: apolitycznoœæ, korupcja, konflikty lojalnoœci. Zagadnia moralne
i prawne odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych i/lub instytucjonalnych
{korelacja z 3, 8, 12}. Zagadnienia moralne w teorii i praktyce translacji prawniczej — konteksty historyczno-kulturowo-legislacyjne i socjolingwistyczne.
14. Policja i s³u¿by mundurowe — konflikty normatywne s³u¿by policyjnej. Deontologia a teleologia s³u¿by policyjnej. Etyka przekonañ a etyka
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odpowiedzialnoœci w pracy policyjnej. Policja miêdzy s³u¿b¹ pañstwu
a s³u¿b¹ spo³eczeñstwu; nadu¿ycia wobec obywateli. Kategoria sumienia
w pracy policyjnej (szerzej: s³u¿bach mundurowych). Rachunek utylitarny:
cele a koszty spo³eczne u¿ytych metod operacyjnych; moralne dylematy
pracy operacyjnej (np. praca wywiadowcza, agenturalna, werbowanie i zatrudnianie informatorów etc); moralny i prawny status prowokacji policyjnej (podstêpu, pods³uchu, zakupu kontrolowanego itp). Moralny status
instytucji œwiadka koronnego; zobowi¹zania pañstwa wobec œwiadków
koronnych {korelacja z 3}.
Nietransparentny korporacjonizm i przestêpczoœæ w³asna policji; zwi¹zki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ i polityk¹. Podatnoœæ korupcyjna —
oblicza korupcji; metody walki z korupcj¹ w policji — prowokacja wewnêtrzna. Operowanie tzw. statystyk¹ wykrywalnoœci w celu budowy wizerunku
publicznego. Problemy emocjonalne — spektrum zagadnieñ szczegó³owych.
15. Aksjologia wychowania i deontologia procesu dydaktycznego: cele
nauczania i profil absolwenta. Cele ideowe i praktyczne sprawnoœci intelektualno-spo³eczne) edukacji wspó³czesnej — edukacja jako inwestycja & wiedza jako towar {koreluje z 8}. Wychowanie jako poszukiwanie wartoœci.
Wychowanie na rzecz sustainable employability w nowej Europie: otwartoœæ
na informacje, gotowoœæ do samoksza³cenia i aktywnoœci intelektualnej; zatrudnialnoœæ absolwenta jako wspó³kryterium jakoœci nauczania Promocja
kultury moralnej i zdrowia moralnego - szczególna ranga kategorii tolerancji i elementy area ethics4.
15a. Przekaz diagnozy uzdolnieñ kandydata, niezgodnej z jego ambicjami i oczekiwaniami; moralny wymiar sugestii. Odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ indywidualnego cz³owieka.
16. Moralne problemy wychowawców — ró¿ne konteksty spo³eczne
i instytucjonalne, np. przedszkola, specjalne placówki wychowawcze i resocjalizacyjne, wiêzienia. Moralna istotnoœæ doboru kadr. Etyka socjotechniki.
Oœrodki pomocy/opieki spo³ecznej i s³u¿by socjalne pomocy interwencyjnej
(tzw. interwencja kryzysowa). Kontekst wolnego rynku us³ug w sferze pomocy spo³ecznej. Deontologia pracownika socjalnego. (Przyk³adowe zagadnienie: zatrudnianie zdeklarowanych homoseksualistów w instytucjach opiekuñczych i wychowawczo-edukacyjnych).
4

Area ethics jest jednym z najnowszych nurtów wspó³czesnej etyki stosowanej, maj¹cym
charakter deontologii metaaksjologizmu w praktyce badawczej i dydaktycznej, promuj¹cym bezstronn¹ prezentacjê ca³ego spektrum relewantnych opinii (tu: mo¿liwoœci teoretycznej eksplikacji lub normatywnej regulacji) odniesionych do danego problematu. Por.
J. Wawrzyniak, Aksjologicznoœæ i etycznoœæ nauk spo³ecznych, [w:] Cz³owiek i spo³eczeñstwo,
(red.) K. Zamiara, (w druku); info: www.etikk.no
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17. Struktura teoretyczna i problematyka wspó³czesnej bioetyki ze szczególnym uwzglêdnieniem perspektywy (relatywizacji) multikulturowej {korelacja z 2-2a, 3, 8a i 10}5. Tradycja a zmiany historyczne w zakresie rozumienia spektrum odniesieñ merytorycznych refleksji bioetycznej; postêp
techniczno/farmaceutyczny w diagnostyce i terapii jako czynnik tych
zmian, generuj¹cy nowe problemy moralne wymagaj¹ce racjonalizacji i regulacji etycznej. Œrodowiskowy kontekst i globalizm wspó³czesnej bioetyki.
Integryzm (wspólnota za³o¿eñ aksjologicznych, ontologicznych i metodologicznych/metaetycznych) subdyscyplin bioetyki i jej interdyscyplinarnoœæ;
wzajemne powi¹zanie subobszarów problemowych i zagadnieñ; pluralizm
metodologiczny i teoretyczny wspó³czesnej bioetyki. Area ethics w nauczaniu bioetyki.
Bioetyka spo³eczna — mniejszoœci biospo³eczne. Bioetyka kulturowa —
interpretacje profilu merytorycznego i zadañ spo³ecznych. Œrodowiskowy
kontekst i kulturowa relatywizacja zdrowia/normalnoœci i patologii/choroby oraz samej medycyny. Tradycyjne idea³y medycyny klinicznej vs aksjologia promocji zdrowia. Inkorporowanie w prawo spo³ecznych przekonañ
odniesionych do operacji na wartoœciach witalnych (atrybutach i warunkach
koniecznych do samokontynuacji fenomenu ¿ycia — resp. bycia istot¹ ¿yw¹);
Regulacje prawne jako kompromis miêdzy opcjami moralnymi {korelacja z 3}.
Zaniedbania edukacji humanistycznej us³ugodawców medycyny. Niew³aœciwy status kursu etyki w programach nauczania medycyny. Bycie
lekarzem a bycie technikiem biologii stosowanej. Morale wspó³czesnej medycyny: stan przekonañ moralnych us³ugodawców medycznych a generowana nimi praktyka. Moralny wymiar rekrutacji do zawodu. S³u¿ba a p³aca.
Subiektywne przyczyny b³êdów lekarskich: minimalizm, naruszanie podstawowych zasad primum non nocere, salus aegroti suprema lex, zasada ograniczonego zaufania i obowi¹zek posiadania w¹tpliwoœci; nieostro¿noœæ, bezmyœlnoœæ, chamstwo i „gwiazdorstwo”. Modele etyki œrodowiskowej
i ich spo³eczno-praktyczna (tu: sozologiczna) efektywnoœæ. Inicjatywy obywatelskie w zakresie ochrony œrodowiska a regulacje prawne. Prawo do
informacji o stanie œrodowiska {korelacja z 10-10b, 12, 13}. Ustawodawstwo
w zakresie praw/ochrony nonhuman animals jako instrument szowinizmu
gatunkowego Homo sapiens, a szczególnie interesów ekonomicznych lobby
5

Pomijam tu enumeracje oczywistych i znanych specjalistom przedmiotu standardów problemowych (np. aborcja, eutanazja, transplantacje, kwalifikacja do zabiegu — kryteriologia
i odpowiedzialnoœæ moralna etc.) oraz zwi¹zanych z nimi kategorii równi pochy³ej i podwójnego skutku.
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przemys³owego i naukowego {korelacja z 8 i 9}. Œrodowiskowe paradoksy
wegetarianizmu. Œrodowiskowo-populacyjny wymiar genomiki i in¿ynierii
genetycznej {korelacja z 8a}. Niebezpieczeñstwo bioterroryzmu.
17a. Czy deontologie subprofesji medycznych (resp. opieki zdrowotnej)
s¹ funkcjonalne spo³ecznie{korelacja z 2-2a}? Paradygmaty etyki postêpowania lekarskiego/pielêgniarskiego. Modele i systemy etyki normatywnej
w zastosowaniu do moralnych dylematów praktyki klinicznej. Etyczny wymiar komunikacji w praktyce klinicznej. Prawda a dobro w medycynie —
perspektywa area ethics. Specyfika praktyki hospicyjnej. Perspektywa filozofii jako elementu opieki/terapii. Moralna ocena regulacji prawnych
w medycynie i prawa pacjenta {korelacja z 3}. Patologie moralne w s³u¿bie
zdrowia: zdrada lekarska — zabijanie pacjentów; samobójczy moralnie izolacjonistyczny korporacjonizm. Etyczny wymiar komunikacji intepersonalnej w praktyce klinicznej {korelacja z 10}. Moralny i prawny status tzw.
klauzul sumienia w kodeksach deontologicznych {korelacja z 2-2a, 3}. Szczególny moralny wymiar korupcjonizmu w s³u¿bie zdrowia. Problematyka
moralna wynikaj¹ca ze struktury organizacyjnej (prawnoadministracyjnej)
us³ug medycznych w Polsce.
18. Przyk³adowe zagadnienia: norma a patologia; parafilie i granice tolerancji spo³ecznej; ró¿nice perspektyw prawnej i moralnej; mniejszoœci seksualne i ich ideologiczno-polityczne reprezentacje; nadu¿ycia seksulne
w kwalifikowanych praktykach spo³ecznych; profilaktyka i terapia zaburzeñ seksualnych. Aksjologia psychoterapii i etyka psychotechniki. Moralne
aspekty doradztwa psychologicznego. Kulturowy kontekst psychoterapii.
Psychoterapia a religia. Zastêpowanie pojêcia „z³a” pojêciem „choroby”.
Etyka zwi¹zków partnerskich i rodzinnych.
Równolegle mo¿na uruchomiæ formu³ê krótkich, w¹skospecjalistycznych kursów (np. podyplomowe Kursy Etyki Stosowanej — PKES) odpowiadaj¹cych na konkrete zamówienie grup zawodowych, firm, zwi¹zków
zawodowych etc., finansuj¹cych je w ramach tzw. szkoleñ wewnêtrznych.
Mo¿liwe kursy to np. etyka in¿ynierska, etyka architektów, etyka weterynaryjna, etyka farmaceutyczna, etyka i etykieta w dyplomacji, etyka w sporcie, fenomen korupcji w zinstytucjonalizowanych praktykach spo³ecznych,
zagadnienie tzw. niepos³uszeñstwa obywatelskiego, sprawiedliwoœæ
spo³eczna, moralnoœæ a prawo, etyka negocjacji/mediacji/doradztwa, etyka
zawodu aktorskiego, deontologia pracy „duszpasterskiej”, kultura i etyka
podró¿y (np. dla specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji). Ka¿dy typ
utrwalonej praktyki spo³ecznej mo¿e staæ siê przedmiotem szczegó³owych
analiz w formie kursu w ramach PSES/PKES.
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KULTURA NORMATYWNA — specjalnoœæ lub kierunek6

Propozycja przedmiotów specjalizacyjnych (vide tak¿e PSES i zawarte
tam omówienia):
1. Wstêp do etyki
Podstawowe rozró¿nienia pojêciowe i struktura teoretyczna etyki; semiotyka, logika i hermeneutyka dyskursu normatywnego. Normatywnoœæ a etycznoœæ; pojêcie „etycznoœci” formalnej, przedmiotowej i podmiotowej. Zagadnienie uogólnialnoœci oraz is — ought problem. Modele
i kierunki etyki normatywnej. Specyfika etyki w kontekœcie osobliwoœci
faktów moralnych. Odmiany relatywizmu w etyce. Podstawowe kategorie etyczne.
2. Historia myœli etycznej
Ca³oœciowy przegl¹d historyczny etyki, ze szczególnym uwzglêdnieniem
„systemów” etyki normatywnej, z wyró¿nieniem kantyzmu (etyki typu
rule-deontology), utylitaryzmu (etyki typu teleologicznego) i pragmatyzmu (etyki typu sytuacjonistycznego) jako normatywnych wyk³adni powinnoœci moralnej dominuj¹cych w (tak zinstytucjonalizowanej, jak i potocznej) kulturze euroamerykañskiej.
3. Logika wnioskowañ normatywnych
Logiki wielowartoœciowe, modalnoœci normatywne i systemy logik deontycznych. Æwiczenia we wnioskowaniu/uzasadnianiu postulatywnym.
4. Podstawy aksjologii/etyki stosowanej (por. tak¿e program PSES)
Przegl¹d koncepcji aksjologicznych. Spo³eczne funkcjonowanie tradycyjnych systemów etyki normatywnej. Deontolgia, aretaizm i superrogacja
jako modele etyki stosowanej. Etyki zawodowe jako role spo³eczne; konflikty lojalnoœci w praktykach spo³ecznych; moralny komponent profesjonalizmu. Osobliwoœci etyk zawodowych — argumenty za i przeciw ich
tworzeniu. Metodologiczne i funkcjonalne wymogi stawiane deontologiom zawodowym. Podstawowe kategorie etyczne w praktyce spo³ecznej.
5. Psychologia moralnoœci z elementami psychologii spo³ecznej
(vide program PSES)
6

Wzór wyjœciowy: studia dzienne piêcioletnie (10 semestrów); przedmioty specjalizacyjne
pojawiaj¹ siê od pocz¹tku studiów. £¹czna iloœæ godzin: 2500; licencjat: 1080; w tym praktyki: 150. Umiejscowienie semestralne, wymiar czasowy, forma prowadzenia zajêæ i zaliczeñ przedmiotów zale¿¹ od specyfiki programowej danego kierunku i uczelni. Odpowiedni¹ wydaje siê formu³a miêdzywydzia³owych studiów indywidualnych wieñczonych
tytu³em magistra filozofii w zakresie kultury normatywnej (alternatywnie: etyki/humanistyki stosowanej).

G³ówne trendy i zagadnienia wspó³czesnej etyki stosowanej
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6. Socjologia/antropologia moralnoœci i obyczaju
(Zawiera tak¿e treœci etyczne w systemach religijnych; vide program
PSES)
7. Kultura i etyka gospodarcza
(Zawiera tak¿e etykê rozwoju miêdzynarodowego; vide program PSES)
8. Etyka a estetyka & etyka dzia³alnoœci artystycznej
(zawiera tak¿e etykê zawodu aktorskiego; vide program PSES)
9. Etyka komunikacji
Przedmiot wprowadza we wszelkie normatywne aspekty praktyk komunikacyjnych (vide PSES)
9a. Komunikacja interkulturowa. Normatywne, filozoficzne (aksjologiczne,
epistemiczne), socjologiczne, antropologiczne aspekty podró¿y (w tym
turystyki i rekreacji) — etyka spotkania. Temat wyró¿niony: etyka komunikacji interkulturowej wobec wspó³czesnego terroryzmu.
10. Kulturoznawstwo stosowane (vide program PSES)
Syntetycznie zawiera elementy nastêpuj¹cych przedmiotów: teoria
uczestnictwa w kulturze, zarz¹dzanie placówkami/instytucjami kultury i rynek sztuki, przedsiêbiorczoœæ i formy animacji kulturowej, marketing i reklama w dzia³aniach kulturotwórczych.
10a + 9a. Komunikacja interkulturowa — praktyka informacyjna i negocjacyjna.
11. Etyka informacyjna — œwiatowy ³ad informacyjny (vide program PSES)
12. Normowania moralne a normowania prawne — komparacja filozoficzna,
analityczna i spo³eczna (vide program PSES)
13. Bioetyka spo³eczno-kulturowa. (vide tak¿e program PSES)
— pojêcia „natury” i „kultury” — zakres aksjosfery;
— aksjologia/etyka ewolucyjna: historia naturalna zdolnoœci do wartoœciowania i wra¿liwoœci moralnej;
— tradycyjne i wspó³czesne nurty etyki œrodowiskowej. Status przyrody
a szczególnie nonhuman forms of life — w ró¿nych krêgach kulturowych
(resp. œwiatopogl¹dach religijnych). Estetyka œrodowiskowa i teriomorfizm;
— etyka biomedyczna: kulturowa relatywizacja rozumienia podstawowych problemów moralnych i kategorii etycznych odniesionych do
wartoœci witalnych, czyli atrybutów i warunków koniecznych istnienia
fenomenu ¿ycia (resp. bycia istot¹ ¿yw¹) oraz rozumienia pojêæ zdrowia/choroby (resp. normalnoœci/patologii). Wp³yw biomedycyny
(postêpu techniczno-farmakologicznego w diagnostyce i terapii) na
œwiadomoœæ potoczn¹ w porównawczym odniesieniu do ró¿nych krêgów kulturowych. Kulturowe konteksty moralno-œwiatopogl¹dowych
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dylematów klinicystyki. Problemat wyró¿niony (realizowany w formie
konwersatoryjno-seminaryjnej z wykorzystaniem dokumentalistyki
audio-video): eutanazja;
— bioetyka spo³eczna: zagadnienia wszelkich form dyskryminacji spo³eczno — kulturowej z powodów biologiczych (przyrodzonych lub nabytych atrybutów psycho-somatycznych) — mniejszoœci biospo³eczne.
Dylematy kary œmierci;
— moralne aspekty biotechnologii i genomiki — perspektywa etyki populacyjnej i elementy etyki rozwoju miêdzynarodowego;
— informacje faktograficzne o krajowych i miêdzynarodowych programach (w tym edukacyjnych), ustawodawstwie, organizacjach i instytucjach odniesionych do bioetyki i ochrony œrodowiska.
Informacja o relewantnych materia³ach Ÿród³owych (literaturze przedmiotu).
14. Moralnoœc seksualna i etyka zawodowa terapeuty (vide program PSES)
14a. Etyka zwi¹zków partnerskich i rodzinnych

