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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Socjologia przestrzeni, PG_00052812

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 -> Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

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 2022/23 - Moodle ID: 26348
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26348

Dodatkowe informacje:
Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym

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 zasadniczym kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania tematu 
poświęconego wybranym zagadnieniom, zjawiskom i procesom społeczno-kulturowym zachodzącym w 
przestrzeni miast. Celem cząstkowym jest wypracowanie podstaw krytycznego myślenia na temat miejskiej 
przestrzeni w oparciu o studia literatury oraz badania z obszaru nauk socjologicznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

ma świadomość potrzeby 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych lub 
społecznych w funkcjonowaniu w 
środowisku społecznym

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

ma wiedzę ogólną z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Socjologiczne  koncepcje przestrzeni; Od przestrzeni  do miejsca i nie-miejsca. Nowe tendencje  w 
odzyskiwaniu przestrzeni publicznej. Miejskość w procesie zmian kulturowych; Wspólnoty miejskie - mit czy 
rzeczywistość?  Przestrzeń publiczna, prywatna, społeczna: obszary wspólne i konfliktowe; Wpływ 
przestrzeni na kształtowanie tożsamości miejsca i ludzi. Przestrzeń miejska w perspektywie ryzyka 
klimatycznego. Rola partycypacji społecznej w rozwoju miasta.   

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
esej i prezentacja 100.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Bierwiaczonek, K., Dymnicka, M., Kajdanek, K., Nawrocki, T. 2017. 
Miasto Przestrzeń Tożsamość. Studium trzech miasta: Gdańsk, 
Gliwice, Wrocław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

 

Dymnicka, M. 2013. Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. 
Warszawa: Wydawnictwo   Naukowe Scholar.  

Giddens, A. wsp. Sutton P.W. 2012. Socjologia. Warszawa: PWN, 
rozdz. V.

Majer, A. 2010. Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: PWN, s. 
62-73.

Uzupełniająca lista lektur Dymnicka, M. 2019. Współczesne oblicza miejskości. W: Miasto-
Kultura-Ekonomia (red. P. Kisiel, A. Urbaniak, K. Warmińska-Zygmunt). 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

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

Lockie, S. 2015. What Is Environmental Sociology? . In: Environmental 
Sociology,  1 (3): 139142.

Strony internetowe: Miscelanea Anthropologica et Sociologica https://
czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes

Adresy eZasobów Uzupełniające
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes - Czasopismo: 
Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 2018, nr 1, red. M. 
Dymnicka, P. Starosta. Wybór tekstów poświęconych problematyce 
wspólnoty miejskiej

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przykładowe tematy esejów/prezentacji:

1. Czyja jest przestrzeń? Nowe tendencje w odzyskiwaniu przestrzeni publicznej
2. Miejskość w procesie zmian kulturowych- nowe oblicza, przykłady
3. Miejska przestrzeń w perspektywie ryzyka klimatycznego - nowe wyzwania

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


