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M uu_uu M OG_S1/EKO/5/7.2 
Kierunek lub kierunki studiów Ogrodnictwo, specjalność Ekoturystyka 
Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 
Ekologia społeczeństw ludzkich 

Ecology of human societies 
Język wykładowy polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku III 
Semestr dla kierunku V 
Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 
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Tytuł/stopień/Imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 
 Dr inż. Artur Serafin 

Jednostka oferująca moduł Zakład Ekologii Ogólnej 
Cel modułu Przekazanie wiedzy o wpływie biosfery na kształtowanie 

się postaw społecznych człowieka. Szukanie relacji na 

różnym poziomie organizacji biosfery wraz z czynnikami 

biotycznymi i abiotycznymi i ich wpływu na organizację 

społeczeństw ludzkich. Określanie typu personalnego i 

kształtowanie świadomości ekologicznej. Zapoznanie z 

przyczynami historycznymi i współczesnymi kryzysu 

ekologicznego oraz z podstawami filozoficznymi i 

aksjomatycznymi ekologii społecznej. Określenie 

politycznych możliwości realizowania paradygmatów w 

ochronie środowiska oraz wpływu edukacji społecznej na 

kształtowanie świadomości ekologicznej na różnym 

poziomie kształcenia. Autoprezentacja personalna w 

różnych typach pozycji społecznych studenta. 
Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
Propedeutyka ekologii społeczeństw ludzkich: przedmiot, 

antagonizmy filozoficzne i relacje z naukami 

przyrodniczymi. Filozofia kryzysu ekologicznego, w tym  

istota i kulturowe, naukowe, ekonomiczne, polityczne i 

technologiczne jego przyczyny. Paradygmat świadomości 

ekologicznej: modele i elementy oraz możliwości jej 

kształtowania. Filozofia ekologii społecznej: pojęcie, 

przedmiot i przesłanki filozofii ekologii społecznej. 

Proekologiczne tradycje w filozofii Zachodu: 

eudajmonizm, utylitaryzm, tomizm, teoria umowy 

społecznej, romantyzm, egzystencjonalizm, antropozofia, 

ewolucjonizm, neokantyzm i noemarksizm. Kierunki 

filozofii ekologii społecznej: ekologia płytka i ekologia 

głęboka, ekofilozofia: kosmologia, eschatologia i etyka, 

system społeczny a system ekologiczny. Religijne 

podstawy ochrony środowiska. Problematyka filozofii 

politycznej. Otoczenie organizacji społecznych, edukacja 

ekologiczna, społeczeństwo jako arena teatralna. 
Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
1.Kiełczewski Dariusz 2001. Ekologia społeczna. Wyd. 

Ekonomia i Środowisko. Białystok. 



2. Wolański Napoleon 2008. Ekologia człowieka. Wyd. 

PWN, Warszawa. 

3.Goodman Norman 1997. Wstęp do socjologii. Wyd. Zysk 

i S-ka. Poznań, 

Turner Jonathan 1998. Socjologia: koncepcje i ich 

zastosowania. Poznań. 
Planowane formy/działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenia praktyczne, realizacja i 

prezentacja projektu multimedialnego. 
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