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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Świat w kryzysie klimatycznym: koniec dobrobytu czy zmiana w kierunku 
jakości życia? 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 dr Piotr Pawliszak 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 dr Piotr Pawliszak 

 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 - 30 60 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Potrafi zastosować wiedzę z 
zakresu socjologii i innych nauk 
społecznych do ukształtowania 
aktywnych i refleksyjnych postaw 
obywatelskich wobec 
różnorodnych problemów 
generowanych  przez 
antropogeniczną zmianę klimatu 
oraz do oceny przedstawianych 
w sferze publicznej polityk 
adaptacyjno-mitygacyjnych. 

Zastosowanie wiedzy do analizy i 
rozwiązywania problemów socjo-
ekologicznych zostanie 
sprawdzona za pomocą oceny 
znajdujących się w pracy 
wyjaśnień przedstawianych 
zjawisk problemowych i ocen 
proponowanych przez różne 
podmioty społeczne 
interpretacji,rozwiązań i postaw 
wobec nich. 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk społecznych, dotyczącej 
procesów identyfikacji i 
rozwiązywania problemów 
ekologiczno-społecznych w celu 
odpowiedniej mitygacji i adaptacji 
do zachodzących zmian 
klimatycznych i ich społecznych 
korelatów. 

Poziom refleksyjności co do 
korzystania z odpowiedniej wiedzy  
i obywatelskiego zaangażowania w 
identyfikację i rozwiązywania 
problemów zostanie sprawdzona 
poprzez ocenę przedstawionej w 
pracy własnych propozycji i krytyki 
 funkcjonujących lub 
proponowanych w sferze 
publicznej rozwiązań ryzyk 
klimatyczno-środowiskowych. 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Ma wiedzę o zachodzących 
antropogenicznych zmianach 
klimatu i środowiska 
przyrodniczego oraz związanych 
z nimi zagrożeniami społecznymi, 
a także o społecznych procesach 
definiowania zmian i tworzenia 
odpowiednich polityk i działań 
adaptacyjno-mitygacyjnych 

 
Wiedza zostanie zweryfikowana 
na podstawie obecności w 
pracy pisemnej lub prezentacji 
charakterystyki  wybranych 
aspektów zachodzących zmian 
klimatu i 
środowiska, związanych z nimi 
potencjalnych ryzyk 
społecznych oraz społecznych 
przedsięwzięć radzenia sobie z 
nimi. 

 

Treści przedmiotu 
 

(1.) Negatywne konsekwencje jako okazja do innowacji cząstkowych i radykalnych - wybrane przypadki 
historyczne (np. wczesna ewolucja homo sapiens, rewolucja neolityczna, wielkie imperia rolnicze, 
Republika Wenecka i jej upadek, nowoczesne transformacje społeczne). (2.) Skąd wiadomo, że mamy 
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do czynienia ze zmianą klimatyczną - od hipotezy do konsensu naukowego, historia badań i źródła 
wiedzy? (3.) Negowanie zmian klimatu (zaufanie i populizm, rozwój nauki i pseudoteorie, historia i 
kulturowe wyjaśnienia zjawiska[zdroworozsądkowa narracyjność vs systemowość). (4.) Ziemia jako 
niestabilny system eko-społeczny: społeczno-naturalny mechanizm zmiany klimatycznej i naruszania 
granic planetarnych; [niewystarczające ponadnarodowe i regionalne („zielony ład” UE) strategie 
powstrzymywania] 
(5.) Konsekwencje przyrodniczo-środowiskowe i społeczne globalnego ocieplenia. (6.) Nowoczesny 
kapitalizm jako źródło i potencjalne lekarstwo na katastrofę klimatyczną? - doktryna wzrostu PKB, 
wyczerpywanie i innowacyjne pomnażanie zasobów, eco-kapitalizm? (7.) Idee i praktyki społeczności 
zrównoważonych: ewolucja pojęcia rozwoju zrównoważonego: Agenda 21 i 2030, "zielony ład", 
wizje/utopie: ekologia głęboka, transhumanizm, heterodoksyjne ekonomie, zrównoważone style życia. 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Jasność i precyzja w 
sformułowaniu i postawieniu 
problemu 
Kompletność i precyzja opisu 
istotnych bio-fizycznych 
aspektów zjawiska 
problematycznego 
Kompletność i precyzja opisu 
istotnych społecznych 
czynników zjawiska 
problematycznego 
Kompletność i precyzja opisu 
stosowanych rozwiązań 
Krytyczna ocena  
zastosowanych rozwiązań i 
własne rekomendacje 

50% 
 
 
50% 
 
 
 
50% 
 
 
 
50% 
 
 
50% 

20% 
 
 
20% 
 
 
 
20% 
 
 
 
20% 
 
 
20% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 Budziszewska M., Kardaś A., Bohdanowicz Z. (red.), Klimatyczne ABC, 
Wyd. UW, Warszawa 2021 (wolny dostęp: https://www.wuw.pl/product-
pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-
wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html) 

Popkiewicz P., Świat na rozdrożu, Sonia Draga, Warszawa 2013 

N. Stern. Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i 
dostatku. Warszawa 2010. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Kundzewicz Z.W., Cieplejszy świat. Warszawa 2013 

Klein Naomi, To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Muza, 
Warszawa 2014 

Kolbert Elizabeth, Szóste wymieranie. Historia nienaturalna, 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015 

Lymbery Philip, Isabel Oakeshott, Farmagedon. Rzeczywisty koszt taniego 
mięsa, Vivante 2015. 

Majcher Sylwia, Gotuję nie marnuję. Kuchnia zero-waste po polsku, 
Buchmann, Warszawa 2018 

Montgomery Thomas, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, 
zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek 2015 
 

Adresy eZasobów 
 

https://naukaoklimacie.pl/, https://naukadlaprzyrody.pl/, 
https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/ 
 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Przygotowanie eseju na temat wybranego przez studenta/kę aspektu problemu adaptacji i/lub mitygacji zmiany 
klimatycznej, w szczególności aspektu lokalnego w danym okresie, np. „Działania wybranych miast/a na rzecz adaptacji i 
mitygacji zmian klimatycznych w latach...”, „Rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce jako strategii 
przeciwdziałania zmianie klimatycznej”, „Mechanizmy rozprzestrzeniania się stylu życia <<zero waste>>/weganizmu i 
wegeterianizmu w Polsce/praktyk odpowiedzialnej konsumpcji itp. jako odpowiedź na zagrożenia kryzysu klimatycznego” 
itp.  
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


