
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 38/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie programu 

i planu kursu dokształcającego „Etyka zawodowa (deontologia) w praktyce działalności osób reprezentujących zawody zaufania publicznego” 

 

 

 

Program kursu dokształcającego 
 

Ogólna charakterystyka kursu dokształcającego 

Wydział prowadzący kurs dokształcający: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa kursu dokształcającego: Kurs dokształcający w zakresie etyki zawodowej (deontologii) w 

praktyce działalności osób zaufania publicznego 

Nazwa kursu dokształcającego  

w języku angielskim: 

Professional development course on professional ethics (deontology) in 

practice of persons of public trust activities 

Liczba semestrów: 1 (jeden) semestr 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 6 (sześć) godzin 

Łączna liczba punktów ECTS: 1 (jeden) punkt 

Cel kursu dokształcającego:  

(należy: określić, do czego przygotowuje uczestników kurs dokształcający – z uwzględnieniem 

wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; opisać uzyskiwane przez uczestników 

nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy) 

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom kursu pogłębionej aktualnej 

wiedzy z zakresu etycznych podstaw wykonywania działalności przez 

osoby zaufania publicznego oraz wpływu skodyfikowanych norm 

etycznych na zakres ich obowiązków. Podstawowe znaczenie dla 

przebiegu kursu ma analiza skodyfikowanych zestawień norm etycznych 

(kodeksów deontologicznych) jako źródła obowiązków, a także 

przejawów i skutków naruszenia skodyfikowanych norm etycznych. 

Uczestnicy kursu uzyskają przegląd podstawowych powinności 

etycznych kształtujących treść zobowiązań umownych osób zaufania 

publicznego w obecnej praktyce, typowych postaci naruszeń oraz 

sposobu zakwalifikowania naruszeń skodyfikowanych norm etycznych 

w praktyce wymiaru sprawiedliwości.  

 

Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego
*  

Symbol 
Po ukończeniu kursu dokształcającego absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 

Wiedza 

EK_W01 Ma aktualną i poszerzoną wiedzę na temat kodeksów deontologicznych, ich treści, 

sposobu powstawania, zakresu wiązania oraz wpływu na treść stosunków prawnych 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 



EK_W02 Ma aktualną i poszerzoną wiedzę z zakresu przejawów naruszenia przez osoby 

zaufania publicznego postanowień kodeksów deontologicznych 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

EK_W03 Ma aktualną i poszerzoną wiedzę z zakresu sposobu wykorzystania kodeksów 

deontologicznych z sporach z osobami zaufania publicznego 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

Umiejętności 

EK_U01 Potrafi prawidłowo interpretować postanowienia skodyfikowanych zestawień norm 

etycznych oraz uprawnień kontrahenta osoby zaufania publicznego 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

EK_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zasad odpowiedzialności odszkodowawczej 

osoby zaufania publicznego w związku z naruszeniem postanowień kodeksów 

deontologicznych i prawidłowo ocenić stosunek prawny, którego jednym ze źródeł jest 

kodeks deontologiczny 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

EK_U03 Potrafi stosować przepisy prawne z zakresu prawa cywilnego poświęcone 

problematyce odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z faktem stosowania 

przez osoby zaufania publicznego skodyfikowanego zestawienia norm etyki zawodowej  

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

Kompetencje społeczne 

EK_K01 Potrafi prawidłowo ocenić poziom swojej wiedzy oraz kompetencji, a także 

podejmować działania mające na celu ich uzupełnienie lub podwyższenie w zakresie 

faktu ustanowienia kodeksów deontologicznych, ich treści, sposobu powstawania, 

zakresu wiązania oraz wpływu na treść stosunków prawnych 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

EK_K02 Potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować projekty rozwiązań problemów z 

zakresu przejawów naruszenia przez osoby zaufania publicznego postanowień 

kodeksów deontologicznych 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

EK_K03 Potrafi prawidłowo zinterpretować podstawowe przejawy naruszenia przez osoby 

zaufania publicznego sfery prawnej klienta oraz sposoby wykorzystania kodeksów 

deontologicznych z sporach z osobami zaufania publicznego 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym zajęcia 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły 

kształcenia 
Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Zakładane efekty kształcenia 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych 

przez uczestnika 

Moduł 

kształcenia  

I 

Etyka zawodowa 

(deontologia) w 

praktyce 

działalności 

osób zaufania 

publicznego  

1 T/P 

 

W zakresie wiedzy: 

- uczestnik ma aktualną i poszerzoną wiedzę na temat kodeksów 

deontologicznych, ich treści, sposobu powstawania, zakresu 

wiązania oraz wpływu na treść stosunków prawnych, 

- uczestnik ma aktualną i poszerzoną wiedzę z zakresu przejawów 

naruszenia przez osoby zaufania publicznego postanowień 

kodeksów deontologicznych, 

- uczestnik ma aktualną i poszerzoną wiedzę z zakresu sposobu 

wykorzystania kodeksów deontologicznych z sporach z osobami 

Weryfikowane na 

podstawie rozmowy z 

prowadzącym 

 



zaufania publicznego. 

 

W zakresie umiejętności: 

- uczestnik potrafi prawidłowo interpretować postanowienia 

skodyfikowanych zestawień norm etycznych oraz uprawnień 

kontrahenta osoby zaufania publicznego, 

- uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zasad 

odpowiedzialności odszkodowawczej osoby zaufania publicznego 

w związku z naruszeniem postanowień kodeksów deontologicznych 

i prawidłowo ocenić stosunek prawny, którego jednym ze źródeł 

jest kodeks deontologiczny, 

- uczestnik potrafi stosować przepisy prawne z zakresu prawa 

cywilnego poświęcone problematyce odpowiedzialności 

odszkodowawczej w związku z faktem stosowania przez osoby 

zaufania publicznego skodyfikowanego zestawienia norm etyki 

zawodowej. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- uczestnik potrafi prawidłowo ocenić poziom swojej wiedzy oraz 

kompetencji, a także podejmować działania mające na celu ich 

uzupełnienie lub podwyższenie w zakresie faktu ustanowienia 

kodeksów deontologicznych, ich treści, sposobu powstawania, 

zakresu wiązania oraz wpływu na treść stosunków prawnych, 

- uczestnik potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować 

projekty rozwiązań problemów z zakresu przejawów naruszenia 

przez osoby zaufania publicznego postanowień kodeksów 

deontologicznych, 

- uczestnik potrafi zinterpretować podstawowe przejawy naruszenia 

przez osoby zaufania publicznego sfery prawnej klienta oraz 

sposoby wykorzystania kodeksów deontologicznych z sporach z 

osobami zaufania publicznego. 

 

 

Program kursu obowiązuje od semestru I (zimowego) roku akademickiego 2014/2015. 

   

Program kursu został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału** Prawa i Administracji w dniu 30 czerwca 2014 r.   

                                                                                                   (nazwa wydziału)   (data posiedzenia rady wydziału)  

 

  ……………………………………………….  

                         (podpis Dziekana) 
* Objaśnienia oznaczeń:  

EK - efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności;  K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03, etc. – numer efektu kształcenia



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 38/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego „Etyka 

zawodowa (deontologia) w praktyce działalności osób reprezentujących zawody zaufania publicznego” 

 

 

Plan kursu dokształcającego 

 

  

Wydział prowadzący kurs dokształcający: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa kursu dokształcającego: Kurs dokształcający w zakresie etyki zawodowej 

(deontologii) w praktyce działalności osób zaufania 

publicznego 

Liczba semestrów: 1 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 6 

Łączna liczba punktów ECTS: 1 

  

I semestr
*
 

 

 

 

 

Plan kursu obowiązuje od  semestru I (zimowego) roku akademickiego 2014/2015 

Plan kursu został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 30 czerwca 2014 r.   

               (nazwa wydziału) (data posiedzenia rady wydziału)  

 

 

…………………………………….  

          (podpis Dziekana) 

 

 

 

 
 

 

                                                           
*
 Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I. 

**
 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie 

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
***

 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 
Forma zajęć**

 
Liczba 

godzin 

Forma 

zaliczenia
*

** 

Liczba 

punktów 

ECTS 
1300-EZ-ZU-KD Etyka zawodowa 

(deontologia) w praktyce 

działalności osób 

zaufania publicznego 

Konwersatorium 6 Zaliczenie 

bez oceny  

1 

Suma: X 6 x 1 


