
Przedmiot:  ETYKA IN śYNIERSKA  Kod przedmiotu:  WTiICh/Ist./Tow/A- 4a 
    

 
 1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: prof. dr hab. inŜ. 

Ryszard Józef Kaleńczuk, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i InŜynierii 
Środowiska, rk@zut.edu.pl 

 2. Język wykładowy:  polski  
 3. Liczba punktów: 2 
 4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I 

stopnia, kierunek Towaroznawstwo 
 5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obieralny 
 6. Informacje o formach zajęć: 
      - współczynniki pracochłonności (wagi formy zajęć): Ww= 1,0, Wc= -  , Wl= -  , Wp= - , 
Ws= - 

Zajęcia praktyczne  
Wykład Seminarium Ćw/ćw. komp. Laboratorium Projekt 

 
Sem. 

 
Pkt 

G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 
II 2 15    Z - - - - - - - - 
Objaśnienia:  Pkt – liczba punktów,   G/sem. – liczba godzin w semestrze,  F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – 
egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych 

 
 7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej 

wiedzy):   
 

 8. Program wykładów 
      
Filozofia techniki (główne stanowiska w myśli zachodu, optymizm technologiczny Bacona, 
optymizm technologiczny Saint-Simona, rozwój człowieka a moŜliwości techniki wg Marksa, 
maszyna a rozwój technologiczny wg Mumforda, naturalistyczna filozofia techniki Gehlena, 
pesymistyczna koncepcja perspektyw techniki wg Spenglera, istota techniki wg Heideggera, 
Marcuse o postępie technologicznym jako o nowej formie kontroli, etyka odpowiedzialności 
Jonasa,). Wstęp do etyki inŜynierskiej (etos walki i etos pracy, istota i cele inŜynierii, wobec 
odbiorcy dzieła, w strukturze podmiotu zbiorowego, inŜynier jako podmiot etyczny). 
Dylematy etyki inŜynierskiej (dylemat odpowiedzialności i sprawstwa, podmiot 
odpowiedzialności, lojalność względem środowiska zawodowego i społeczności, dylemat 
wartości i faktów). Dylemat zawodu inŜyniera w epoce postindustrialnej (ewaluacja 
pojęcia technika,  pojęcie technika jako definicja epoki, inŜynier istotny element systemu, jak 
kształtować podejścia etyczne). Etyka zawodowa w krajach o najwyŜszym stopniu 
rozwoju technologicznego (zasady etyki inŜynierskiej w Republice Federalnej Niemiec, 
zasady etyki inŜynierskiej w USA). Kodeks etyczny FEANI 
 
 9. Program zajęć praktycznych 
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