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Kierunek i poziom studiów: Etnologia, drugi 

Sylabus modułu: Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne      

Kod modułu: 12-AK-EK-02-S2-1ZRZC 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  ---- 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr hab. Gabriela Woźniak  (gabriela.wozniak@us.edu.pl) 

rok akademicki  

semestr letni 

forma studiów stacjonarne 

sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

- średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji 
efektów kształcenia (w skali 2.0-5.0) przy założeniu, że wszystkie sposoby 
weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej 
na ocenę dostateczną) 
- obecność na minimum 80 % zajęć (indywidualne zaliczenie wszystkich 
tematów, które zostały omówione na zajęciach opuszczonych przez studenta) 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  Kod  

Wykład 12-AK-EK-02-S2-

1ZRZC_fs_1 

prowadzący dr hab. Gabriela Woźniak 

grupa(-y)  

treści zajęć Treści wykładu dotyczą następujących zagadnień: wprowadzenia do omawianej 
problematyki, definicji i informacji na temat idei zrównoważonego rozwoju, objaśnienia 
strategii i zasady zrównoważonego rozwoju jako elementu subdyscypliny 
antropologicznej i podstawy funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie;  
Studenci zapoznają się z wiedzą o współczesnych koncepcjach antropologicznych oraz 

wybranych elementach edukacji ekologicznej; objaśniona zostaje kwestia na czym polega 

gospodarowanie zasobami przyrody w ujęciu zrównoważonego rozwoju; jakie są główne 

zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska przyrodniczego oraz ich społeczno-kulturowy 

kontekst; 

W dalszej części wykładów naświetlane są prawne wytyczne, ekonomiczne 
uwarunkowania, a przede wszystkim społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju oraz 
podstawowe instrumenty, systemy ochrony i zarządzania środowiskiem. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład zagadnień z wykorzystaniem e-learningu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 
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liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 h 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Poza zajęciami kontaktowymi student zobowiązany jest zapoznać się ze wskazanymi 
tekstami obowiązkowymi 

organizacja 
zajęć  

1 godzina dydaktyczna tygodniowo (wg harmonogramu: www. weinoe.us.edu.pl) 

literatura 
obowiązkowa 

Kronenberg J., Bergier T. 2010. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wyd. 

Fundacja Sendzimira. Kraków. 

literatura 
uzupełniająca 

Janoś-Kresło M. 2008. Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów. Monografie i 

Opracowania. Szkoła Główna Handlowa. 

adres strony 
www zajęć 

----------------- 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod  

ćwiczenia   12-AK-EK-02-S2-

1ZRZC_fs_2 

Prowadzący dr hab. Gabriela Woźniak 

grupa(-y)  

treści zajęć W trakcie ćwiczeń zostaną omówione i poddane analizie sposoby weryfikacji 
efektów kształcenia, literatura obowiązkowa i uzupełniająca oraz wybrane 
zagadnienia z wykładów. Umożliwi to studentowi poznanie wartości 
różnorodności biologicznej, przyczyn jej zróżnicowania, jej znaczenia i 
zagrożenia; dodatkowo pozwoli zrozumieć potrzebę jej ochrony oraz da 
możliwość zrozumienia antropogenicznych zagrożeń środowiska związanych z 
urbanizacją i industrializacją.  
Taki tryb ćwiczeń umożliwia samodzielną pracę badawczą studenta, a także 
zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. 

metody prowadzenia zajęć Zajęcia w grupach, analiza konkretnych przypadków, wymagających pojęcia 
decyzji i zagospodarowania terenu w duchu zrównoważonego rozwoju 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin pracy własnej 
studenta 

30 h 

opis pracy własnej 
studenta 

Poza zajęciami kontaktowymi student zobowiązany jest do pracy ze 
wskazanymi tekstami obowiązkowymi; praca nad prezentacją 

organizacja zajęć  1 godzina dydaktyczna tygodniowo (wg harmonogramu: www. 
weinoe.us.edu.pl) 

literatura obowiązkowa Cohn E., V., Trueman I., C., Tokarska-Guzik B., Woźniak G. (red.). 2000. 

Introduction and timetable. Student Manual. TEMPUS JEP, Skrypty 
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Uniwersytetu Śląskiego nr 570. 

literatura uzupełniająca  

adres strony www zajęć ----------------- 

informacje dodatkowe  

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa Kod 

Kolokwium 12-AK-EK-02-S2-1ZRZC 

_w_1 

kod(-y) zajęć  12-AK- EK-02-S2-1ZRZC _fs_1 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr hab. Gabriela Woźniak 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

Student kończący moduł ma wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju. Zna i rozumie kluczowe pojęcia występujące na gruncie 
poruszanej problematyki. Dodatkowo potrafi  odpowiedzieć  na pytania dotyczące 
prezentowanych treści przez prowadzącego. 

kryteria oceny Kolokwium sprawdza wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych na wykładach, 
uzupełnioną o treści zdobyte podczas samodzielnej pracy z literaturą przedmiotu.  
Ocena zostaje wystawiona na podstawie: 
- zakresu przygotowania materiału odpowiednio do wymagań merytorycznych, 
- poziomu wiedzy o prezentowanym przykładzie, 
- samodzielności w wyborze, analizie i ocenie prezentowanych treści, 
- poziomu wypowiedzi na piśmie, 
- systematycznego uczestnictwa w  zajęciach.  
Skala ocen: 2-5. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium pisemne, czas trwania do 45 minut.  

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa Kod 

Prezentacja 12-AK-EK-02-S2-1ZRZC 

_w_2 

kod(-y) zajęć  12-AK-EK-02-S2-1ZRZC _fs_2 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr hab. Gabriela Woźniak 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

Student przygotowuje prezentację, która obejmuje wiedzę z zakresu zagadnień 
poruszanych na ćwiczeniach, uzupełnioną o treści zdobyte podczas samodzielnej 
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pracy z literaturą przedmiotu.  

kryteria oceny Bardzo dobry - student zaprezentował projekt oparty na najnowszej oryginalnej 
literaturze przedmiotu, przygotował wyróżniającą się pod względem przedmiotu,  
treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym 
celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Czas 
prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania 
zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej 
omawianego zagadnienia. 
Dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu, 
przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację 
multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. 
W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, 
które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji jest zgodny z 
zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji 
świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.  
Dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał postawiony 
problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach 
niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści 
prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w 
trakcie dyskusji. Czas prezentacji odbiega od zalecanego. Odpowiedzi na pytania 
zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury 
przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.  
Niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści 
prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi 
skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań 
zadawanych po prezentacji. Czas prezentacji odbiega znacznie od obowiązujących 
wymagań. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student realizuje pracę indywidualnie.  
Student oceniany jest również w trakcie dyskusji po projektach innych studentów. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

 

 


