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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Sociology of City, PG_00057051

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Krzysztof Stachura
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Krzysztof Stachura

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

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

15 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii miasta.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K02] jest gotów do 
poszanowania różnorodności 
poglądów i kultur oraz do 
wykazywania wrażliwości na 
społeczne aspekty zawodu

zna i rozumie interdyscyplinarny 
charakter architektury ze 
szczególnym uwzględnieniem 
aspektów społeczno-kulturowych.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

potrafi zastosować wiedzę z 
zakresu nauk  społecznych do 
rozwiązywania problemów

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

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

potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk społecznych  w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

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

ma wiedzę ogólną w zakresie 
nauk  społecznych obejmującą ich 
podstawy i zastosowania

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady zaliczenia i treści przedmiotu. Miasto jako przedmiot badań 
socjologicznych

 

2. Urbanizacja aspekty socjologiczne. Urbanizm jako styl życia w czasach późnego kapitalizmu

3. Współczesne procesy odnowy miast i ich konsekwencje. Rewitalizacja czy gentryfikacja? Analiza 
socjologiczna

4. Rola kultury w rozwoju miast. Kultura jako czynnik zmiany społecznej w mieście

5. Miejska wspólnotowość przedmiot badań socjologii miasta. Wspólnoty, zbiorowości, sieci i inne 
współczesne formy życia społecznego

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Przygotowanie eseju / prezentacji 
multimedialnej

50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. A. Giddens (2006) Sociology, 5th Edition, Cambridge-Malden: Polity 
Press, s. 893-935.

 

2. L. Freeman (2006) There Goes the Hood. Views of Gentrification 
from the Ground Up, Philadelphia: Temple University Press, s. 59-94.

3. S. Zukin (1995) The Cultures of Cities, Oxford: Blackwell Publishers, 
s. 259-294.

4. D. A. Karp [et al.] (2015) Being Urban. A Sociology of City Life, Third 
Edition, Santa Barbara-Denver: Praeger, s. 53-86.

Uzupełniająca lista lektur 1. M. Dymnicka (2017) The Urbanity Phenomenon Tradition and New 
Cultural Iterations, in: Re-Imagining the City. Municipality and Urbanity 
Today from a Sociological Perspective, eds. M. Smagacz-Poziemska, 
K. Frysztacki, A. Bukowski, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 
13-32.

 

2. R. Florida (2016) The Creative Class, in: The City Reader. Sixth 
edition, eds. R. T. LeGates, F. Stout, London-New York: Routledge, s. 
163-169.

3. P. Wood, C. Landry (2008) The Intercultural City. Planning for 
Diversity Advantage, London-Sterling: Earthscan, s. 25-65.

4. N. Van Puymbroeck, P. Blondeel, R. Vandevoordt (2014) Does 
Antwerp Belong to Everyone? Unveiling the Conditional Limits to 
Inclusive Urban Citizenship, Social Inclusion 2(3), s. 18-28.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Wpływ globalizacji na przemiany miast

 

2. Przestrzeń publiczna a miejski styl życia

3. Znaczenie partycypacji w procesach rewitalizacji

4. Przykłady wpływu kultury na rozwój przestrzeni miejskich

5. Narodziny nowych wspólnot
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Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


