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Tytuł/stopień naukowy 

imię i nazwisko 

Prof. dr hab. Lesław Hostyński 

Tytuł zajęć (po polsku i 

angielsku) 

Zmierzch społeczeństwa konsumpcyjnego? 

The end of consumer society? 

Liczba godzin, ECTS, 

język  

30 godz. 

Forma zajęć*, semestr KW, zimowy 

Teams czy Wirtualny 

Kampus (w przypadku 

zajęć prowadzonych  

zdalnie)**   

Teams 

Czy, a jeżeli tak, to jaka 

część zajęć jest planowana 

w formie zdalnej w 

przypadku zniesienia 

ograniczeń w prowadzeniu 

zajęć w sposób tradycyjny  

Nie mogę udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Wszystko zależeć będzie 

od rozwoju sytuacji i konsultacji ze studentami, gdyż należy 

uwzględnić ich oczekiwania. 

Czy zajęcia są dedykowane  

kierunkowi Kreatywność 

społeczna*** Tak/ Nie 

Tak 

Krótki opis Celem konwersatorium jest analiza świata konsumpcji oraz próba 

zrozumienia nowej dynamicznej sytuacji, która się wytworzyła i 

aktualnie się rozwija w wyniku kryzysu spowodowanego prze 

pandemię COVID-19. 

Wykaz tematów  Aksjologiczne podstawy społeczeństwa konsumpcyjnego 

(wartości utylitarne – aksjologiczna podstawa świata 

konsumpcji). 

 Wartości witalne – podstawa fundująca „człowieka 

konsumpcji (poczucie bezpieczeństwa, rzeczy, które chcemy 

wyłącznie mieć, władza, miłość, przynależność, szacunek). 

 Mass media – współczesne narzędzie sprawowania władzy. 

 Przyjemność – fundamentalny wyznacznik społeczeństwa 

konsumpcyjnego. 

 Ekonomiczne, społeczne skutki COVID-19 

Forma zaliczenia Aktywność w trakcie zajęć a dla tych, którzy będą chcieli uzyskać 

wyższą ocenę rozmowa 

Efekty uczenia się (wiedza; 

umiejętności, 

kompetencje)****   

Student zna i rozumie: 

 

(K_W02 P6U_W P6S_WG) 

w zaawansowanym stopniu współczesne filozoficzne koncepcje 

dotyczące konsumpcji oraz konsumpcjonizmu 

 

(K_W04 P6S_W P6S_WG) 

w zaawansowanym stopniu najważniejsze przemiany 

historyczne pozwalające na charakterystykę konsumpcjonizmu 

jako zjawiska występującego w sferze publicznej 

 



(K_W07 P6U_W P6S_WK) 

aksjologiczne i moralne uwarunkowania konsumpcjonizmu i 

ich rola w kształtowaniu jednostek w sferze publicznej  

 

Student potrafi: 

 

(K_U02 P6U_U P6S_UW) 

dostrzegać dylematy i problemy współczesnej cywilizacji 

powiązane z przyjmowaniem stanowisk 

konsumpcjonistycznych oraz samodzielnie dokonywać ich 

analizy 

 

(K_U04 P6U_U P6S_UK) 

brać efektywny udział w debatach poświęconych zagadnieniu 

konsumpcjonizmu wzorując się na aksjologicznych 

przesłankach 

 

Student jest gotów do: 

 

(K_K02 P6U_K P6S_KK) 

korzystania z istotnych filozoficznych koncepcji cywilizacji 

Zachodu w diagnozowaniu i rozwiązywaniu praktycznych 

problemów powiązanych z pozytywnym i negatywnym 

wartościowaniem przyjemności oraz konsumpcji w wymiarze 

sfery publicznej 

Czy zajęcia były oferowane 

w poprzednich 3 latach 

(jeżeli tak, kiedy)  

Nie 

 

* Sugerowaną formą zajęć, ze względu na zapisy w planach studiów, jest konwersatorium 

** Sugerowaną planowaną formą zajęć, ze względów zagrożeń epidemiologicznych, jest forma zdalna 

*** Studenci kreatywności społecznej mają pierwszeństwo zapisów na te zajęcia w I turze zapisów 

**** Proszę o powiązanie efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się/kształcenia 

ustalonymi dla poszczególnych kierunków studiów - efekty powinny być tak sformułowane, by dały 

się powiązać z efektami wszystkich kierunków; przy czym, dla zajęć dedykowanych kreatywności,  

efekty powinny być sformułowane  tak, by w szczególny sposób wiązały się z kierunkowymi efektami 

uczenia się/ kształcenia opracowanymi dla kreatywności        

 


