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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiot Filozofia zrównoważonego rozwoju 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy of sustainable development 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina architektura i urbanistyka; geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 VI 1 

konwersatorium   

Ćwiczeni   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wymagana jest zdolność studenta do twórczego słuchania wykładu 
oraz do aktywności intelektualnej w sensie np. stawiania pytań, 
podejmowania dyskusji i samodzielnej pracy naukowej na poziomie 
studiów uniwersyteckich 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studenta z człowiekiem jako podmiotem zrównoważonego rozwoju  
C2 – rozumienie przyczyn, istoty i finalności filozofii zrównoważonego rozwoju  
C3 – kształtowanie umiejętności konkretnych aplikacji wiedzy o obiektywnych kryteriach 
zrównoważonego rozwoju  
C4 – student działa jako racjonalnie i wolitywnie ukształtowany podmiot oraz najważniejszy 
cel zrównoważonego rozwoju, podporządkowując sobie i innym osobom ludzkim zasoby 
przyrodnicze jako środki samorealizacji personalnej 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna podstawową prawdę o osobie ludzkiej jako 
sprawcy i adresacie zrównoważonego rozwoju w 
kontekście przyrody jako dzieła transcendentnego 
Absolutu i kultury jako dzieła ludzkiego  

K_W01 

W_02 Student rozumie konieczność afirmacji podstawowych 
zasad i kryteriów antropologicznych, prawnomoralnych, 
ekologicznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych, 
aby uniknąć degradacji środowiska przyrodniczego jako 
naturalnej przestrzeni rozwoju człowieka poprzez kulturę 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zastosować poznaną prawdę o 
zrównoważonym rozwoju w swojej działalności dla drugich 
i z drugimi ludźmi  

K_U10, K_U11, K_U12 

U_02 Student opracowuje samodzielnie metody kształtowania, 
zachowywania i wspierania zrównoważonego rozwoju dla 
wzrostu kultury życia osoby ludzkiej i zarazem dla rozwoju 
i ocalenia dóbr przyrodniczych jako pewnych gwarantów 
stabilności gatunku homo sapiens w przestrzeni 
wszechświata 

K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U06, 
K_U010 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student posiada wiedzę o swojej pierwszorzędnej pozycji 
bytowej w dobrze pojętej i ukształtowanej kulturze 
zrównoważonego rozwoju oraz wykazuje się twórczą 
postawą w rozwiązywaniu problematyki zrównoważonego 
rozwoju dzisiaj  

K_K05, K_K07 

K_02 Student podejmuje i realizuje suwerennie działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju w swoim środowisku 
społecznym, przyrodniczym i kulturowym, aby swoją 
postawą pomnożyć dobro ludzi, przyrody i kultury 

K_K03, K_K04, K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład obejmuje następujące treści: człowiek jest podmiotem i celem zrównoważonego 
rozwoju, na który składają się wartości duchowe, naturalne i kulturowe. Wszystkie one 
tworzą paletę zagadnień, których pozytywne potraktowanie skutkuje permanentnym 
podnoszeniem rozwoju całej osoby ludzkiej w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym jej 
istnienia. A zatem „zrównoważony rozwój” jest „rozwojem gospodarczym połączonym z 
racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych”. Jego ważniejszymi kryteriami są m.in: 
wzrost PKB, bezpieczeństwo zdrowotne człowieka jako jednostki i narodu, wysoka jakość 
wody i powietrza oraz „pełność składu gatunkowego rodzimych gatunków roślin i zwierząt” 
(J. Szyszko). Adekwatna edukacja pozwala na uniknięcie olbrzymich strat personalnych i 
środowiskowych, które poniosły stare kraje UE wskutek ulegania ideologicznym 
deformacjom relacji: człowiek-przyroda i przyroda-człowiek 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 

Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

W_02 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 

Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

U_02 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

K_02 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

  

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Egzamin ustny w wyznaczonym terminie: Student otrzymuje 3 pytania, w tym jedno 

dotyczące kwestii rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu z obszaru zrównoważonego 

rozwoju i na 2 z nich powinien dać pozytywną odpowiedź  

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia  

 

Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie treści dotyczących filozofii 

zrównoważonego rozwoju  

(U) - Student nie posiada umiejętności podejmowania dyskusji oraz dokonania krytycznej 

analizy materiałów  

(K) – Student nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych  

 

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu treści dotyczących filozofii zrównoważonego 

rozwoju  

(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy materiałów w 

stopniu wystarczającym  

(K) – Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych  

 

Ocena dobra  

(W) - Student zna większość terminów z zakresu treści dotyczących filozofii 
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zrównoważonego rozwoju  

(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy materiałów  

(K) – Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych  

 

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu treści dotyczących filozofii 

zrównoważonego rozwoju  

(U) - Student posiada umiejętność podejmowania otwartej dyskusji w gronie specjalistów 

oraz dokonania krytycznej analizy materiałów  

(K) - Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność w 

podejmowaniu profesjonalnych działań w zakresie filozofii zrównoważonego rozwoju  

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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