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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Odpowiedzialność społeczna

Kod ECTS

14.0.3010
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Makroekonomii
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Chemii Chemia forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 10 godz.

Liczba punktów ECTS

1
1 pkt ECTS, na który składają się:
10 godz. wykładu – 0,75 pkt. ECTS
10 godz. pracy własnej studenta, 5 godz. konsultacji
z osobą prowadzącą zajęcia – 0,25 pkt. ECTS

Razem: 25 h = pkt 1 ECTS
Termin realizacji przedmiotu

2021/2022 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład interaktywny, studium przypadku, dyskusja
problemowa, ćwiczenia decyzyjne

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

rozwiązywanie problemu postawionego w zadaniu (praca pisemna,
aktywność na zajęciach, udział w dyskusji

Podstawowe kryteria oceny

Ocena wykonania zadania (K_W13; K_W14), nota aktywności na zajęciach (K_K04)
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Ocena wykonania zadania (K_W13; K_W14), ocena sposobu wykonania zadania (K_U01), nota aktywności na zajęciach (K_K04)
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest pokazanie istotności wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności do życia społeczno-gospodarczego poprzez
zapoznanie studentów ze źródłami wartości i norm moralnych we współczesnych kodeksach etycznych. Ma to pomóc studentom rozwiązywać
dylematy etyczne pojawiające się w życiu społeczno-zawodowym. Objaśnienie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju umożliwi włączenie
zasad rozwoju do kryteriów podejmowania decyzji oraz wskaże konieczność rzetelnego prowadzenia badań naukowych i pozwoli na zrozumienie
koncepcji społecznie odpowiedzialnej w zakresie technologii i innowacji, jak również kształtowania dobrych relacji pracowniczych.

Treści programowe

Odpowiedzialność społeczna #14.0.3010 | Strona 1 z 3



Odpowiedzialność społeczna #14.0.3010
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Moduł 1: Odpowiedzialność społeczna – założenia, pojęcie, źródła:
Potrzeba upowszechnienia  zasad etyki społecznej wobec problemów XXI wieku;
Zakres odpowiedzialności społecznej;
Nowożytne spory o dobro wspólne, sprawiedliwość i uniwersalne prawa człowieka;
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i instytucji;
Zawodowe kodeksy etyczne pomocą w rozwiązywaniu konfliktów.
 
Moduł 2: Zrównoważony rozwój jako podstawa społecznej odpowiedzialności:
Współczesne trendy i wyzwania ekonomiczne, społeczne, środowiskowe stojące przed społeczeństwem Ziemi;
Genezy, założenia i ewolucja koncepcji zrównoważonego rozwoju (kamienie milowe w rozwoju koncepcji);
Obszary zrównoważonego rozwoju w uwzględnieniem wymiarów: globalnego, krajowego i lokalnego;
Rozwój zrównoważony w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju jako system monitorowania efektów działań;
Przykłady zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w zachowaniach społecznych i gospodarczych.
 
Moduł 3: Odpowiedzialność świata nauki i badań naukowych:
<>1.2.3.4.5.Podstawowe pojęcia (postęp technologiczny, innowacje);
Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych:
- etyczne i społeczne aspekty ich wykorzystania,
- bezpieczeństwo informacji, prawdziwość informacji, ochrona danych,
- prawa autorskie, dostęp do wiedzy,
- portale społecznościowe – wymiana informacji, aktywność społeczna,
- transfer danych,
- dostęp do zasobów otwartych.
3. Społeczna odpowiedzialność innowacji - rozwój robotyki i biorobotyki, innowacje ekologiczne;
4. Dylematy społecznie odpowiedzialnego wykorzystania technologii i innowacji.
 
Moduł 5: Społeczna odpowiedzialność a człowiek (zagadnienia równości, tolerancji, praw człowieka).
Zatrudnienie, warunki pracy i równe szanse;
Społecznie odpowiedzialne odnoszenie się do pracowników; 
Zarządzanie pracownikami w sposób wykorzystujący ich talenty i współzarządzanie;
Budowa dobrego klimatu pracowniczego, kultura organizacji;
Rozwój osobisty pracowników w organizacji;
Ćwiczenie w zakresie zastosowania zasad społecznej odpowiedzialności w praktycznych sytuacjach decyzyjnych (praca pisemna z całego kursu na
zaliczenie).

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
 
A.1. Wykorzystywana podczas zajęć:
Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A., Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, IBnDiPP, Warszawa 2006,
http://www.equal.org.pl/download/produktAttachments/org270kultura_zatrudnienia_w_przeds2006.pdf;
Martes E., Schnädelbach H. (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995;
Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa 2014;
Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 
A.2. Studiowana samodzielnie przez studenta:
Co nam daje CSR? Podręcznik dobrych praktyk dla przedsiębiorców z sektora MMŚP, PARP, Warszawa 2015,
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/co-nam-daje-csr-dobre-praktyki;
European Textbook on Ethics in Research, European Commission Directorate-General for Research, Publications Office of the European Union,
Luxembourg 2010, https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf;
Jonas H.,  Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996;
Teichman J.,  Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, przeł. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
B. Literatura uzupełniająca
Brown L. R., Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, http://www.sopockainicjatywa.org/earth/eko-
ekonomia/Eko-ekonomia%5Bwww.ziemia.org%5D.pdf;
Sołtysik G., Kodeksy etyczne w Polsce, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006;
Strony internetowe organizacji rządowych, pozarządowych, ruchu obywatelskiego, raporty i roczniki statystyki polskiej i międzynarodowej; np. GUS
https://sdg.stat.gov.pl/index.jsf , Portal europejski: http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm, Europejska Agencja Środowiska:
https://www.eea.europa.eu/;
Wybrane kodeksy etyczne dotyczące prowadzenia badań w zakresie nauk społecznych i przyrodniczych.
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Kierunkowe efekty kształcenia

K_W13 wymienia i opisuje podstawowe aspekty prawne i
etyczne związane z pracą naukowo-badawczą oraz
dydaktyczną
K_W14 przywołuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej,
prawa autorskiego i patentowego
K_K04 szanuje i docenia znaczenie własności intelektualnej
w swoim działaniu, w działaniu innych osób, postępuje
etycznie
K_U01 identyfikuje, analizuje i rozwiązuje problemy z
zakresu szeroko pojętej chemii w oparciu o zdobytą wiedzę

Wiedza

Student zna i rozumie zasady odpowiedzialności społecznej w życiu zawodowym i
w pracy badawczej,
Student wymienia i opisuje podstawowe aspekty prawne i etyczne związane z pracą
naukowo-badawczą oraz dydaktyczną (K_W13),
Student przywołuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej, przemysłowej, prawa autorskiego i patentowego (K_W14).

Umiejętności

Student potrafi zastosować zasady odpowiedzialności społecznej w życiu
zawodowym i w pracy badawczej. (K_U01)

Kompetencje społeczne (postawy)

Student wykazuje zaangażowanie w promowaniu postaw społecznie
odpowiedzialnych w swoim środowisku.
Student szanuje i docenia znaczenie własności intelektualnej w swoim działaniu, w
działaniu innych osób, postępuje etycznie (K_K04).

Kontakt

przemyslaw.kulawczuk@ug.edu.pl
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