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Cele wykładu 
 
Wychowawcze: 
− uwrażliwienie na świat wartości moralnych związanych z systemem nauki; 
− przygotowanie do odpowiedzialności za etyczną jakość działalności badawczej; 
− przygotowanie do samodzielnego rozstrzygania dylematów etycznych, powstających w związku 

z prowadzeniem badań w dziedzinie nauk technicznych. 
 
Informacyjne: 
− poszerzenie wiadomości z zakresu etyki ogólnej jako dyscypliny filozoficznej; 
− identyfikacja problematyki etycznej, związanej z prowadzeniem badań naukowych; 
− wprowadzenie do metodyki analizy dylematów etycznych, powstających w związku z 

prowadzeniem badań w dziedzinie nauk technicznych. 
 
Rozwojowe: 
− rozwój umiejętności krytycznej analizy etycznych aspektów działalności badawczej; 
− rozwój umiejętności uczestniczenia w dyskursie etycznym; 
− rozwój umiejętności refleksji etycznej nad własną działalnością badawczą. 
 
Program wykładu 
 
Elementy etyki ogólnej (2 h): 
− definicja, struktura i metodologia etyki jako dyscypliny filozoficznej; 
− historyczny rozwój etyki; 
− stosunek etyki do innych dyscyplin filozoficznych; do prawa i religii; do psychologii, socjologii 

i innych nauk społecznych. 
 
Epistemologiczne i metodologiczne przesłanki etyki prowadzenia badań naukowych (2 h): 
− definicje prawdy i ich konsekwencje etyczne;  
− kryzys prawdy w epoce ponowoczesnej;  
− naiwna koncepcja metody naukowej i jej krytyka;  
− epistemologiczny status modelowania matematycznego i pomiaru;  
 
Etyczne aspekty prowadzenia badań empirycznych (4 h): 
− etyczne aspekty wyboru problematyki badawczej i metodyki badawczej; 
− etyczne aspekty projektowanie i prowadzenie eksperymentu; 
− etyczne aspekty zbierania i obróbki danych eksperymentalnych; 
− ewolucja etyki badań naukowych;  
− przykład dylematu etycznego. 
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Etyczne aspekty procesów informacyjnych (3 h): 
− definicja procesu informacyjnego; 
− etyczne aspekty dyskusji naukowo-technicznej; 
− etyczne aspekty publikowania wyników badań; 
− etyczne aspekty recenzowania w nauce; 
− etyczne aspekty wnioskowania o środki na badania. 
 
Etyczne aspekty prawnej ochrona informacji naukowo-technicznej (2 h). 
− etyczne aspekty prawa autorskiego; 
− etyczne aspekty prawa patentowego; 
− etyczna argumentacja przeciw ochronie majątkowych praw autorskich i patentowych. 
 
Etyczne aspekty użytkowania technik informacyjnych (2 h): 
− klasyfikacja zagadnień etycznych związanych z TI; 
− podstawowe ujęcia problematyki etycznej TI; 
− netykieta (etyka internetu) i jej związek z etyką dziennikarską; 
− podstawowe dylematy etyczne dotyczące użytkowania TI. 
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