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Нема -
Циљеви изучавања предмета:
Стицање теоријских знања о моралним појавама и етичким приступима у области техничко-технолошког
развоја и инжењерства, са главним акцентом на развојне проблеме и процесе инжењерске етике свијета рада.
Стечена знања треба да послуже студентима за упознавање са општедруштвеним стањем и проблемима
инжењерске професије у ширем контексту свијета рада, за њихово промишљање и разумијевање инжењерске
етике, те правилно етичко поступање, као и за даљња проучавања и усавршавања знања о етици инжењерског
позива у процесу рада и у друштву.
Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Успјешно савладавање програмских садржаја омогућује студентима да рјешавају етичке проблеме и дилеме,
које призводи свијет савремене технике и технологије, на принципима и у оквирима хумано оријентисане
етике.
Садржај предмета:
Појмовно одређивање етике и морала. Развој етичке мисли: хеленска етичка мисао, етичко-морални системи,
мистерија, хеленска научна етика.Човјек и етика. Етичке основе човјека: етика-универзално људско важење,
стварни или идеални човјек, етика и човјеков рад, хуманизација савременог свијета. Етичке норме човјековог
понашања. Етичке вриједности. Основне етичке норме. Добро и зло, свијест и савјест, врлина, правда и
истина, срећа. Етика у концепцији одрживог развоја. Нова етика, еколошка етика, историјски аспекти
еколошке етике, планирање у области етике, еколошка етика инжењера, етика на глобалном нивоу. Принципи
одрживог развоја. Суштинска одређења морала. Морал и наука, морал и филозофија, морал и право, морал
хуманости, морал и религија. Основно значење и одређење морала. Образовање, функционисање и мијењање
морала. Суштинска својства морала. Морално безакоње и будућност морала. Радни морал и однос према
раду. Однос према раду и заштита интегритета човјека у радној средини. Особина личности, однос према
раду и заштита интегритета у радној средини, друштвено економски односи, мотивација за рад и заштита
човјека у радној средини. Чиниоци који одређују однос друштва према остваривању безбједних услова рада.
Техника и етика. Модерно технолошко доба и будућност човјека. Етички задатак техничке интелигенције.
Професионална етика инжењера. Технологија, друштвена моћ и етика инжењера. Морал, четврта димензија у
градитељству. Стил рада и живота инжењера. Образовање, оспособљавање, организованост и развијеност
професионалне етике инжењера грађевине. Инжењерски етички кодекс и инжењерски бонтон. Инжењерска
етика, менаџерска етика и еколошка етика. Инжењерско-етички аспекти: дискриминације и протекције,
оглашавања, безбједности и заштите здравља радника на раду, равноправности полова, сукоба интереса,
пословне тајне, мита и корупције. Превентивна инжењерска етика. Инжењер будућности. Будућност
инжењерске етике у “друштву знања” и у “ризичном друштву”. Етички аспекти нових технологија. Етички
аспекти процјене и управљања ризиком.
Метод наставе и савладавања градива:
Предавања, вјежбе, консултације.
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Облици провјере знања

Похађање
наставе 5 бодова Колоквијум 45 бодова Завршни испит 50 бодова
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