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SYLABUS 
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2020 - 2021/2022 

Rok akademicki 2019/2020 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Ekofilozofia 

Kod przedmiotu  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Kierunek studiów Biologia 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów studia stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok I, semestr 2 

Rodzaj przedmiotu przedmiot ogólny 

Język wykładowy język polski 

Koordynator ks. dr Mirosław Twardowski  

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

ks. dr Mirosław Twardowski 

 
1.1. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  

 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

2 20        2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

☒ zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3. Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) 
          Zaliczenie z oceną 
 

2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Wiedza ogólna z zakresu szkoły średniej z uwzględnieniem nauk przyrodniczych, takich jak 
biologia, chemia i fizyka  

 
3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 

 
3.1. Cele przedmiotu 
 

C1  Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i przedmiotem ekofilozofii. 



C2 
Przekazanie wiedzy z zakresu ekofilozofii (naukowy a filozoficzny kontekst ekofilozofii, 
natura a kultura, idea zrównoważonego rozwoju w kontekście ekofilozofii). 

 
3.2. Efekty uczenia się dla przedmiotu  

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

EK_01 
Student wyjaśnia podstawowe mechanizmy ewolucyjne na 
poziomie molekularnym, gatunkowym i ponadgatunko-
wym. 

K_W11 

EK_02 
Student wyjaśnia implikacje współczesnych koncepcji ży-
cia w dziedzinie relacji człowiek-środowisko. 

K_W11 

EK_03 
Student stawia tezy, formułuje problemy oraz wyraża wła-
sne poglądy dotyczące moralnych i etycznych aspektów 
rozwoju nauk biologicznych. 

K_U15, K_K02 

 
3.3. Treści programowe    

A. Problematyka wykładu  

Treści merytoryczne 

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekofilozofii 

2. Elementy ekofilozofii: redukcjonizm i holizm w ekologii; ekologia a ekologizm; sumienie 
ekologiczne; świadomość ekologiczna; natura a kultura; idea zrównoważonego rozwoju  
w kontekście ekofilozofii; koncepcje ekofilozofii (ekologia głęboka, ekofeminizm, praktyczna 
filozofia przyrody).     

3. Problematyka filozofii ekologii: zagadnienie (anty)proekologicznych koncepcji przyrody 
(„organizm”, „hologram” - „zegar”, „maszyna”), kategorie, na których koncentrują się wizje 
świata (człowiek, Bóg, kosmos, życie, środowisko), problem relacji człowieka z przyrodą 
(„człowiek opiekunem przyrody”, „pasterzem bytu” (Heidegger), „człowiek panem przyrody”, 
„człowiek partnerem przyrody”, „człowiek uprawia i dogląda przyrodę”), podstawowe cechy 
przyrody (czy przyroda ma początek i koniec?, czy jest statyczna, czy dynamiczna?, czy 
ogranicza się do sfery materialnej?, czy jest racjonalna i co jest podstawą tej racjonalności?, czy 
przyroda posiada wymiar sakralny?), główne pojęcia ekologii (co to jest ekosystem? czy istnieje 
realnie?, czy też jest tylko konstrukcją teoretyczną? co to jest środowisko i jaka jest jego istota? 
jakie wielkie jednostki ekologiczne można wyróżnić?), zagadnienia etyczne (etyka 
patocentryczna, etyka biocentryczna, etyka „czci dla życia”, etyka holistyczna, etyka 
„wszystkiego”), zagadnienia estetyczne (różnice między pięknem obiektów przyrodniczych  
i artefaktów, funkcje wartości estetycznych natury, mit powrotu do natury, mit sztuki). 

 
3.4. Metody dydaktyczne  

            Wykład problemowy, dyskusja. 
 

4. METODY I KRYTERIA OCENY  
4.1. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw.) 

EK_01 – EK_02 sprawozdanie w 



EK_03 obserwacja w trakcie zajęć w 

 
4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. 
O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje oddanie sprawozdania na wybrany temat. 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

20 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

2 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

28 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 
* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
Piątek Z., Ekofilozofia, Kraków 2008. 
Konstańczak S., Wybrane zagadnienia ekofilozofii, Słupsk 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Brzostek M., Chojnacki J., Kaleta T. Ekofilozofia. Wybór tekstów, 
Warszawa 1998. 

 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


