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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Socjologia przestrzeni, PG_00050913

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Małgorzata Dymnicka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Małgorzata Dymnicka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Socjologia przestrzeni 2021/22 - Moodle ID: 16355
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=16355

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

15 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przedstawienie socjologicznych koncepcji przestrzeni w poszukiwanie odpowiedzi na 
pytania i wyzwania związane z funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa w miejskiej przestrzeni.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

potrafi korzystać z zasobów 
wiedzy socjologicznej: literatury, 
badań społecznych; dostrzega 
znaczenie interdyscyplinarnego 
kontekstu w kształtowaniu 
miejskiego środowiska 
zbudowanego.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_K02] ma świadomość 
społecznej roli architekta, rozumie 
potrzebę promowania, 
formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii 
dotyczących działalności w 
zawodzie; potrafi uczestniczyć w 
przygotowaniu projektów 
społecznych (gospodarczych, 
obywatelskich) uwzględniając 
aspekty ekonomiczne i prawne

rozumie znaczenie uwarunkowań 
społeczno-kulturowych i 
środowiskowych  w kształtowaniu 
miejskiej przestrzeni

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

potrafi prawidłowo identyfikować i 
wyjaśniać podstawowe społeczno-
kulturowe uwarunkowania 
kształtowania przestrzeni

[SK2] Ocena postępów pracy
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Treści przedmiotu Zagadnienia:
 

 

Wprowadzenie do ćwiczeń. Kulturowy wymiar przestrzeni; Interakcje w czasie i przestrzeni. Miejsce a 
przestrzeń; Socjologiczne znaczenie przestrzeni prywatnej i publicznej. Przestrzeń społeczna: kryzys i 
odnowa; Czyja jest przestrzeń?- wpływ globalizacji na kształtowanie i zarządzanie miejską przestrzenią. Od 
wspólnotowości do neoplemienności. Przestrzeń miejska a sprawa stulecia: życie w globalnym świecie 
ryzyka. Socjologia przestrzeni - nowe kierunki. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ocena pracy pisemnej 100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Dymnicka, M. 2013. Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. 
Warszawa: Wydawnictwo  Naukowe Scholar, s. 50-67. 

 

Giddens, A. wsp. Sutton, Ph.W. 2012. Socjologia. Warszawa: PWN; 
wybrane rozdziały.

Majer, A. 2010. Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: PWN; 
wybrane rozdziały.  

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Znak.

Uzupełniająca lista lektur  

 

Błaszczyk, M., Banaszak, E. 2020. Społeczne rozumienie kultury. W: 
Studia Socjologiczne, 2 (237), 63-82.

Frąckowiak, M., Krajewski, M. 2014. Polityka impulsów i rzeczy. W: My 
i oni. Przestrzenie wspólne. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Majer, A. 2015. Mikropolis. Socjologia miasta osobistego. Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rose, J.F.P. 2019. Dobrze nastrojone miasto. Kraków: Karakter.  

Tonnelat, S. 2010. The sociology of urban public spaces. In: In WANG 
Hongyang, SAVY Michel and

ZHAI Guofang (eds.), Territorial Evolution and Planning Solution: 
Experiences from China and France. Paris, Atlantis Press.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przykładowe tematy esejów/prezentacji:

 

1. Przestrzeń prywatna i publiczna w perspektywie socjologicznej

2. Od przestrzeni do miejsca i nie-miejsca. Kierunki i tendencje zmian

3. Społeczne wartości przestrzeni publicznej: kryzys i wyzwania 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


