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WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Etyka biznesu i etyka przedsiębiorcy są działami etyki zajmującym się zastosowaniem 
ogólnych zasad, reguł i kryteriów ocen etycznych do sytuacji gospodarczych, w których 
konieczne jest dokonanie wyboru. Celem kształcenia jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę wyborów etycznych w gospodarowaniu, tj. zapoznanie ich z podstawowymi 
systemami etycznymi i metodami analizy etycznej sytuacji gospodarczych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zostaną wykorzystane zarówno metody oparte na słowie (wykład, opis, dyskusja) jak i 
metody aktywizujące (burza mózgów i metoda problemowa). 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie opracowania samodzielnie wybranego 
zagadnienia (problemu) etycznego. Zasadniczy wpływ na ostateczną ocenę ma próba 
samodzielnego ustosunkowania się do problemu. 
 
Treści programowe:  

I. Wprowadzenie: biznes, moralność, etyka. 
1. Znaczenie moralności w biznesie. 
2. Moralność a etyka. 

II.  Systemy etyczne i ich wykorzystanie. 
1. Podział systemów etycznych: konsekwencjalizm i deontologizm. 
2. Utylitaryzm. 
3. Etyka obowiązku Kanta. 
4. Etyka odpowiedzialności. 
5. Personalizm katolicki. 



6. Wykorzystywanie systemów etycznych. 
7. Rozwiązywanie dylematów moralnych w biznesie. 

III.  Problemy etyczne w biznesie. 
1. Etyka celów działalności gospodarczej. 
2. Irracjonalność konsumenta i prawdziwa uŜyteczność dóbr - aspekty etyczne. 
3. Etyka konkurencji rynkowej. 
4. Etyczne aspekty informacji i własności intelektualnej w biznesie. 
5. Etyka marketingu i reklamy. 
6. Konflikty interesów. 
7. Konflikty pomiędzy wartościami osobistymi a celami firmy. 
8. Konflikt pomiędzy lojalnością wobec firmy a odpowiedzialnością społeczną. 
9. Etyka zawodowa. 
10. Zawodowe kodeksy etyczne. 

IV.  Etyka finansów i rachunkowości. 
1. „Kreatywna księgowość”. 
2. Biegły rewident jako zawód zaufania publicznego. 
3. Odpowiedzialność powiernicza i etyczne aspekty ryzyka. 
4. Problem poufności informacji. 
5. Etyka rynków finansowych. 
6. Odpowiedzialność moralna inwestora. 

V. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
1. Społeczna odpowiedzialność firmy jako całościowa koncepcja zarządzania. 
2. Instytucjonalizacja etyki w organizacji. 

VI.  Etyka a umiędzynarodowienie biznesu. 
1. Etyczne aspekty zarządzania i interesów w środowisku wielokulturowym. 
2. Moralna i społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych. 
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Efekty kształcenia: 
Oczekuje się, Ŝe ukończenie kursu zwiększy znajomość etycznych wartości słuchacza, 
uwraŜliwi go na problemy etyczne i nada im właściwy wymiar, m.in. poprzez: 

� umiejętność przeprowadzania analizy etycznej, 
� umiejętność identyfikacji dylematów etycznych i ich rozwiązywania, 
� umiejętność projektowania programów etycznych i kodeksów postępowania, 
� ukształtowanie postawy czynnego, odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki 

biznesu angaŜowania się w wykonywanie zadań organizatora i menedŜera. 
 
Język wykładowy: polski 
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dr Danuta Fjałkowska, docent 
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