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Ekologia człowieka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L8B.0549.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Borysławski

Pozostali prowadzący Krzysztof Borysławski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 25

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie różnych mierników stresu fizjologicznego (biologicznych i demograficznych) i możliwości ich
zastosowania do oceny kondycji biologicznej populacji żyjących i paleopopulacji. Znajomość wybranych
czynników kształtujących cechy populacji ludzkich w przeszłości ewolucyjnej i obecnie. Umiejętność oceny
kondycji biologicznej populacji i wyznaczników stresu fizjologicznego i na tej podstawie umiejętność oszacowania
warunków bytowych oraz statusu społeczno-ekonomicznego (szczególnie paleopopulacji).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe mierniki stresu fizjologicznego
(biologiczne i demograficzne) i zna możliwości ich
zastosowania do oceny kondycji biologicznej populacji
żyjących i paleopopulacji.

BC_P6S_WG13,
BC_P6S_WG14,
BC_P6S_WK18

Zaliczenie pisemne

W2 wybrane czynniki kształtujące cechy populacji ludzkich
w przeszłości ewolucyjnej i obecnie

BC_P6S_WG05,
BC_P6S_WG13,
BC_P6S_WK18

Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić kondycję biologiczną populacji na podstawie
wyznaczników stresu fizjologicznego i danych
demograficznych

BC_P6S_UW10 Zaliczenie pisemne

U2 oszacować tryb życia oraz status społeczno-
ekonomiczny populacji (szczególnie paleopopulacji) BC_P6S_UW10 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
stale aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę na temat
wpływu czynników środowiskowych na właściwości
biologiczne i wskaźniki demograficzne człowieka

BC_P6S_KK01,
BC_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.  Efekty interakcji genotyp-środowisko w zależności od siły i czasu trwania
bodźca, na poziomie osobniczym i populacyjnym.

2.  Definicja stresu fizjologicznego. Zmiany adaptabilne jako wyznacznik stresu
fizjologicznego.

3.  Biologiczne podłoże uwarstwienia społecznego. Trendy sekularne.

4.  Wyznaczniki stresu fizjologicznego w populacjach współczesnych i
pradziejowych.

5.  Ekosensytywność mężczyzn i kobiet. Nadumieralność mężczyzn.
Oddziaływanie środowiska w różnych fazach ontogenezy.

6.  Selekcja pozytywna i negatywna. Adaptacja genetyczna. Czynniki kształtujące
cechy o znaczeniu adaptacyjnym grup ludzkich żyjących w różnych warunkach
środowiskowych.

7.  Specjacja i rasogeneza. Koncepcje rasy w odniesieniu do populacji
współczesnych pradziejowych. Ewolucja człowieka jako wynik procesów
adaptacyjnych.

8.  Czynniki środowiska stworzonego przez człowieka: mikroklimat pomieszczeń,
hałas, światło, temperatura, urbanizacja (przeludnienie), etc. Granice
przystosowania.

9.  Zdrowie. Ekologiczna definicja zdrowia. Wskaźniki statystyczne (pozytywne i
negatywne) określające stan zdrowia populacji. Klasyfikacja czynników
chorobotwórczych. Odporność swoista i nieswoista. Choroby cywilizacyjne.

10.  Znaczenie aktywności ruchowej. Hipokinezja. Ergonomia i fizjologia pracy.
Praca statyczna i dynamiczna.

11.  Podstawy racjonalnego żywienia. Podstawowa i całkowita przemiana materii.
Reguła Bergmana.

12.  Przyczyny i skutki otyłości. Występowanie na świecie.

13.  Czynniki kształtujące stan demograficzny populacji współczesnych i
pradziejowych: migracje, płodność, umieralność.

14.  Zjawiska i demograficzne tendencje czasowe od pradziejów do
współczesności, w krajach cywilizowanych i krajach rozwijających się.

15.  Sytuacja demograficzna w dzisiejszej Polsce. 

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Dodatkowy opis

Studentów obowiązuje pisemny egzamin testowy (40-50 zamkniętych pytań, częściowo o charakterze problemowym) w
czasie sesji egzaminacyjnej. Egzamin trwa 100 min. i uznaje się go za zdany przy 60% poprawnych odpowiedzi. 
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Wymagania wstępne
Bez warunków wstępnych, wskazana podstawowa wiedza z zakresu ekologii ogólnej.

Literatura
Obowiązkowa

N.Wolański, “ Ekologia człowieka”, PWN, 20061.
A.Malinowski, (red.), “Antropologia”, PWN, 19852.

Dodatkowa

B.Campbell, “Ekologia człowieka”, PWN, 19951.
J.Strzałko, J.Ostoja-Zagórski, „Ekologia człowieka w pradziejach”, Wyd.Nauk.UAM, 19952.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do właściwego postrzegania zróżnicowania biologicznego i kulturowego, wewnątrz- i
międzypopulacyjnego człowieka. Zgodnie z zasadami etyki promuje równość wszystkich ludzi.

BC_P6S_UW10
Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych oraz identyfikować skutki antropopresji i ocenia zagrożenia środowiska
naturalnego a także oceniać tryb życia człowieka pod kątem wpływu na zdrowie w populacjach
współczesnych i pradziejowych

BC_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym a także
zmiany ewolucyjne w ich budowie w kontekście zmieniających się warunków środowiskowych

BC_P6S_WG13 Absolwent zna i rozumie podłoże i objaśnia znaczenie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem
zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka

BC_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia z zakresu ekologii i poziomy organizacji
systemów ekologicznych, problemy i czynniki, zwłaszcza antropogeniczne, wpływające na zmiany lub
degradację ekosystemów oraz podstawy organizacyjne i prawne ochrony przyrody i środowiska w Polsce i
Unii Europejskiej

BC_P6S_WK18
Absolwent zna i rozumie fundamentalne zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z licznymi
dyscyplinami pokrewnymi oraz zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii
Wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym


