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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-11-C ETYKA EKOLOGICZNA
ECTS: 3 ENVIRONMENTAL ETHICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Etyka  ekologiczna  j-  etyka  opisowa  czy  normatywna.  Przedmiot  i  główne  pola  problemowe  etyki  ekologicznej.  Klasyfikacja  etyki  ekologicznej.
Dyskkusja pomiędzy biocentrzymem, antropocentryzmem i holizmem. Żródła etki ekologicznej. Relacja człowiek i środowisko jako inspiracja do
tworzenia systemu wartości – ujęcie historyczne. Rola etyki ekologicznej w edukacji.

ĆWICZENIA
Etyczny  wymiar  ekologii  głębokiej.  Humanizm  ekologiczny  Henryka  Skolimowskiego.  Etyka  ekologiczna  w  ujęciu  chrześcijańskim  –  podejście
katolickie, prawosławne i protestanckie. Etyka czci dla zwierząt Petera Singera. Koncepcja Gai Jamesa Lovelocka

CEL KSZTAŁCENIA
Celem  przedmiotu  jest  poznanie  i  zrozumienie  podstawowej  problematyki  i  terminologii  ekoetycznej.  Studenci  rozwiną  umiejętności  w  dialogu
podczas  interpretacji  podstawowych  zagadnień  etyki  ekologicznej,  jak  również  ciekawość  poznawczą  i  tolerancję  związaną  z  odmiennymi
stanowiskami w omawianych kierunkach.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W02+, H1A_W04++, H1A_W05++, H1A_W06++, H1A_U02+++, H1A_U03+++, H1A_U04++, H1A_U05++
+, H1A_U06++, H1A_U07+, H1A_U08+, H1A_K01+++, H1A_K02+, H1A_K03++, H1A_K04++, H1A_K06+
Symbole  efektów  kierunkowych  K1_W01++,  K1_W03+,  K1_W06++,  K1_W08++,  K1_U01++,  K1_U02++,  K1_U03++,  K1_U05++,  K1_U07+,
K1_U08+, K1_U10+, K1_U12+, K1_U13+, K1_K01+, K1_K02++, K1_K04+, K1_K05+, K1_K08++, K1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna i rozumie pojęcia środowisko, kryzys ekologiczny , etyka ekologiczna. (K1_W03)
W2 - Student potrafi scharakteryzować podstawowe kierunki etyki ekologicznej, ich źródła i relacje ze współczesną kulturą. (K1_W01, K1_W06,
K1_W08)
W3 - Student zna historię relacji człowieka i środowiska w myśli filozficznej Europy, Indii I Chin (K1_W01, K1_W06, K1_W08)
Umiejętności
U1 - Student potrafi definiować podstwowe pojecia etyki ekologicznej. (K1_U05)
U2  -  Student  umie  wyszukiwać  zadane  informacje  (  w  formie  tradycyjnej  i  elektronicznej),  zebrać  materiały,  przeanalizowac  je  ,  przedstawić
wybrane problemy krytycznie, porównywać poszczególne problemy etyki ekologicznej. (K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U08, K1_U12)
U3 - Samodzielnie przygotowuje preznetację multimedilaną na zadany temat. (K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U05, K1_U07, K1_U10, K1_U13)
Kompetencje społeczne
K1 - Student dostrzega i uznaje pluralizm myśli ekofilozoficznej, a także jej ciągły rozwój. (K1_K01, K1_K02, K1_K08)
K2 - Potrafi samodzielnie dobierać literaturę, oceniać zakres pracy i zarządzać czasem (K1_K04, K1_K05)
K3 - Rozwija postawę tolerancji i szacunku do odmiennych postaw filozoficznych i argumentów. (K1_K02, K1_K08, K1_K09)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Włodzimierz Tyburski, 1998r., "Etyka i ekologia", wyd. PKE, t.1, 2) Marek Bonenberg, 1992r., "Etyka środowiskowa", wyd. UJ, t.1, 3) Zdzisława
Piątek, 1996r., "Etyka środowiskowa", wyd. UJ, t.1, 4) Zdzisława Piątek, 2007r., "Ekofilozofia", wyd. UJ, t.1, 5) Bill Devall, George Sessions, 1995,
1995r., "Ekologia głęboka", wyd. Pusty Obłok, t.1, 6) Henryk Skolimowski, 1999r., "Wizje nowego millenium,", wyd. EJB, t.1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Józef  Marceli  Dołęga,  1998r.,  "Człowiek w zagrożonym środowisku",  wyd.  UKSW, t.1,  2)  Mikołaj  Bierdiajew,  2003r.,  "Nowe Średniowiecze",
wyd. Aletheia, t.1, 3) Oliver Clement , 1998r., "Prawda was wyzwoli,. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I", wyd. Verbinum, t.1,
4) Jurgen Moltman, 1995r., "Bóg w stworzeniu,", wyd. Wiedza Powszechna, t.1, 5) Z Świerczek, 1990r., "Ekologia, Kościół i święty Franciszek",
wyd. WSD oo Franciszkanów w Krakowie, t.1.

Przedmiot/moduł:
ETYKA EKOLOGICZNA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08134-11-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/6

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 15/1
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 
(W1, W2, W3, K1, K3)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - samodzielne referowanie i 
krytyka wybranych problemów na podstawie 
prezentacji multmedialnej. (U1, U2, U3, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - analiza tekstu, 
przygotowanie i przedstawienie preznetacji 
multimedialnej na zadany temat (W1, W2, U1, U2, 
U3, K3)
Ocena zdolności do samokształcenia 1 - student 
samodzilenie przygotowuje prezentację multimedialną 
na zadany temat (U2, K1, K2, K3)
Prezentacja 3 (analiza literatury, multimedialna, 
ustna) - analiza poziomu przygotowania, doboru 
literatury i sposobu przedstawienia prezentacji (W1, 
W2, W3, U2, U3, K2, K3)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Historia filozofii
Wymagania  wstępne:  analiza  tekstu,  znajomośc
programu Microdoft Power Point

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
e-mail: zofia.migus@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ETYKA EKOLOGICZNA
ECTS: 3 ENVIRONMENTAL ETHICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje/konsultacje e-mailowe 2,0 godz.

- udział w wykładach 15,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz.

- przygotowanie prezentacji 7,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów (rozszerzenie, utrwalenie) 22,0 godz.

44,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 76,0 godz.

liczba punktów ECTS = 76,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 3,04 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,26 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,74 punktów ECTS.


