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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Zwierzęta w kulturze europejskiej. Wprowadzenie do animal studies 

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 
 

Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Polskiej 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr hab. Anna Filipowicz, prof. UG 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr hab. Anna Filipowicz, prof. UG 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratorium Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

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

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 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z jedną z kluczowych dziedzin współczesnej humanistyki 
(posthumanistyki) – studiami nad zwierzętami - oraz prezentacja podstawowych założeń tej dyscypliny. 
Wykłady mają rozwijać umiejętności krytycznego myślenia o kulturze współczesnej z uwzględnieniem jej 
aksjologicznego zaangażowania w budowanie relacji z bytami innymi niż ludzkie. Obok wiedzy z dziedziny 
animal studies, environmental studies, współczesnych nurtów filozofii przyrody i praw zwierząt, oscylującej na 
pograniczu wielu dyscyplin naukowych (filozofii, socjologii, antropologii kultury, religioznawstwa), student 
zapozna się także z tekstami kultury i sztuki związanymi z ekokrytyczną reprezentacją zwierzęcego świata. 
 

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 

Student: 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu i 
znaczeniu nauk filozoficznych i 
społecznych w kształtowaniu 
humanistyki środowiskowej; 

 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu i 
znaczeniu filozofii, socjologii, 
antropologii kultury w 
kształtowaniu humanistyki 
środowiskowej oraz jej specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej; 

 
ma orientację w powiązaniach 
filozofii, socjologii, antropologii 
kultury z innymi obszarami 
humanistyki (w szczególności 
naukami o literaturze, naukami o 
sztuce, historią i psychologią), 
naukami o życiu i 
technonaukami; 

 
ma uporządkowaną wiedzę 
dotyczącą terminologii związanej 
z nurtami współczesnej filozofii, 
socjologii i antropologii kultury i 
definiuje ich najważniejsze 
problemy; 
 

zna zależności między głównymi 
subdyscyplinami filozofii, 
socjologii, antropologii kultury; 
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ma rozszerzoną i uporządkowaną 
wiedzę ogólną dotyczącą 
metodologii badań kulturowych 
oraz ich tendencji rozwojowych; 
ma rozszerzoną i uporządkowaną 
wiedzę z zakresu wiedzy o 
kulturze. 

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

Student: 
ma pogłębione umiejętności 
wyszukiwania, analizowania, 
oceniania i selekcjonowania 
informacji na temat zjawisk 
społecznych rozmaitej natury (z 
uwzględnieniem źródeł 
mówionych i pisanych) 

 

korzysta z tradycyjnych i 
nietradycyjnych źródeł tekstów 
literackich, literaturoznawczych i 
kulturoznawczych); 
 

potrafi wykorzystywać i 
integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu humanistyki 
środowiskowej oraz powiązanych 
z nią dyscyplin w celu analizy 
złożonych problemów społeczno-
kulturalnych, a także 
diagnozowania i projektowania 
działań praktycznych; 
 

potrafi w sposób klarowny, spójny 
i precyzyjny wypowiadać się w 
mowie i w piśmie, posiada 
umiejętność konstruowania 
rozbudowanych ustnych i 
pisemnych uzasadnień na tematy 
dotyczące różnych zagadnień 
ekologicznych z wykorzystaniem 
ujęć teoretycznych, posługuje się 
zarówno dorobkiem humanistyki, 
jak i innych dyscyplin naukowych; 
 

posiada rozwinięte umiejętności 
badawcze: rozróżnia orientacje w 
metodologii badań humanistyki 
środowiskowej, formułuje 
problemy badawcze, dobiera 
adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; 
opracowuje, prezentuje i 
interpretuje wyniki badań, 
wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w 
obrębie wybranej subdyscypliny; 
 

potrafi sprawnie posługiwać się 
wybranymi ujęciami 
teoretycznymi w celu 
analizowania podejmowanych 
działań praktycznych; 
posiada umiejętności 
merytorycznego uzasadnienia 
swoich tez interpretacyjnych z 
wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz formułowania 
wniosków; 

 
posiada językowe kompetencje 
wystarczające do przygotowania 

czynny udział w zajęciach, 
praca zaliczeniowa 
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typowych prac pisemnych oraz 
wystąpień w języku polskim o 
różnej formie, celu, objętości i 
stylu, z wykorzystaniem 
podstawowych metodologii oraz 
źródeł; 

 
potrafi ocenić poziom swoich 
kompetencji oraz rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania 
się i rozwoju zawodowego w 
zakresie językoznawstwa. 

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

Student: 
jest gotowy do podejmowania 
wyzwań zawodowych i 
osobistych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się 
wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w 
zakresie ekologii, angażuje się 
we współpracę; 

 
docenia znaczenie nauk 
humanistycznych dla rozwoju 
jednostki i prawidłowych więzi w 
środowiskach społecznych, ma 
pozytywne nastawienie do 
nabywania wiedzy z zakresu 
studiowanej dyscypliny naukowej 
i budowania warsztatu pracy; 
 

jest gotowy do podejmowania 
wyzwań zawodowych i 
osobistych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się 
wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w 
zakresie ochrony środowiska;  

 

angażuje się we współpracę; 
odznacza się odpowiedzialnością 
za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje i 
prowadzone działania oraz ich 
skutki, czuje się odpowiedzialny 
wobec ludzi, dla których dobra 
stara się działać, wyraża taką 
postawę w środowisku 
specjalistów i pośrednio modeluje 
to podejście wśród innych; 
 

jest wrażliwy na problemy 
ekologiczne, gotowy do 
komunikowania się i współpracy 
z otoczeniem, w tym z osobami 
niebędącymi specjalistami w 
danej dziedzinie, oraz do 
aktywnego uczestnictwa w 
grupach i organizacjach 
realizujących działania 
humanistyki środowiskowej; 
 

kreatywnie bierze udział w 
działaniach prospołecznych z 
uwzględnieniem norm etycznych, 
mając na uwadze dobro 
środowiska; 

 

czynny udział w zajęciach, 
praca zaliczeniowa 
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ma świadomość 
odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, 
Europy i świata. 

 

Treści przedmiotu 
 

 animal studies jako nurt badań kulturowych  

 kulturowo-społeczne przyczyny szowinizmu gatunkowego  

 zwierzęta w wierzeniach i religiach 

 filozoficzne koncepcje natury – od arystotelesowskiej filozofii przyrody po darwinowską teorię ewolucji  

 historia ruchów ekologicznych i praw zwierząt 

 humanistka nie-antropocentryczna – postantropocentryzm, posthumanizm krytyczny, nowy materializm, 
neoewolujonizm   

 reprezentacje natury i postnatury w literaturze i sztuce (ekokrytyka, biopoetyka, estetyki postludzkie - 
kolektywne i relacyjne) 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

czynny udział w zajęciach 80% 20% 

napisanie pracy zaliczeniowej 100% 80% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
   

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta (opcjonalnie): 

 Bakke, M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka 
posthumanizmu, Poznań 2010. 

 Bednarek, J., Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota 
i zwierzęta, Warszawa 2017. 

 Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, 
Warszawa 2018. 

 Bińczyk E. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia 
wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu, Toruń 
2012. 

 Bourriaud, N., Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Kraków 
2012. 

 Brzostek, M., Chojnacki J.,Kaleta T., Ekofilozofia. Wybór 
tekstów, Warszawa, 1998. 

 Braidotti, R., Po człowieku, przeł. A. Derra, Warszawa 2014. 

 DeLanda, M., A New Philosophy of Society. Assemblage 
Theory and Social Complexity, Continuum, London 2006. 

 Deleuze, G., Guattari, F., Tysiąc plateau, Warszawa 2016. 

 Domańska, E., Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 
2013, nr 1-2. 

 Domańska, E. Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego 
ciała, Warszawa 2018. 

 Fiedorczuk, J., Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do 
ekokrytyki, Warszawa 2015. 

 Grosz, E., Darwin i gatunek ludzki, przeł. M. Rogowska-
Stangret, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2011, nr 4. 

 Grosz, E., Time Travels. Feminism, Nature, Power, Durham, 
London, Duke University, 2005. 

 Haraway, D., Manifest gatunków stowarzyszonych, w: Teorie 
wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 
2012. 

 Haraway, D. Staying with the Trouble, Duke University Press 
2016; Hall, M., Plants as Persons. A Philosophical Botany, 
Albany 2011. 

 Harvey, G., Animism. Respecting the Living World, Columbia 
University Press, New York 2006. 

 Ingold, T., The Life of Lines, Routledge, Nowy Jork 2017. 

 Latour, B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie 
do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 
2010. 

 Linzey, A., Teologia zwierząt, przeł. W. Kostrzewski, Kraków 
2010. 

 Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt, red. A. Ubertowska, 
Warszawa 2019. 

 Piątek, Z., Ekofilozofia, Kraków 2008. 

 Salmon E., Kincentric Ecology: Indigenous Perceptions of the 
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Human Nature Relationship, „Ecological Applications” October 
2000 vol. 10 nr 5. 

 Sugiera, M., Ekologie roślin i wiedzy, „Teksty Drugie” 2018, nr 
2. 

 Skolimowski, H., Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo 
życia, Warszawa 1993. 

 Stotz, K.; Griffiths, P.E., Biohumanities. Rethinking the 
relationship between bioscience, philosophy, and history of 
science, and society, „The Quarterly of Biology”, March 2008 
vol. 83 no 1. 

 Tsing, A. The Mushroom at the End of the World: On the 
possibility of life in capitalist ruins Princeton University Press 
2015. 

 Tsing A., Swanson H., Gan E., Bubandt N., Arts of Living on a 
Damaged Planet. Ghosts and Monsters of the Anthropocene, 
University of Minessota Press 2017. 

 Wandzel, A., Sztuka roślin, „Teskty Drugie” 2018, nr 2. 

 Welsch W., O nową postać estetyki (fragmenty), przeł. K. 
Guczalska, Kraków 2005. 

 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


