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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kształcenia ogólnego 

Status przedmiotu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr I 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 
 

 
Forma 

prowadzenia zajęć 
wykład ćwiczenia 

laboratoriu

m 
projekt Inne 

Liczba godzin 

w semestrze 
15 15    

 



EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kategoria 
Symbol 

efektu 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii miasta 

oraz metody badań przestrzeni zurbanizowanych 

stosowane w socjologii. 

A1_W14 

W02 

Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań projektowania 

architektonicznego i urbanistycznego wynikające z 

możliwości psychofizycznych człowieka. 

A1_W15 

Umiejętności U01 

Umie pozyskiwać informacje z właściwie dobranych 

źródeł, także w języku obcym będącym językiem 

komunikacji międzynarodowej, w celu wykorzystania ich 

w procesie projektowym. 

Posiada znajomość podstaw teoretycznych do 

dalszego doskonalenia warsztatu architekta w zakresie 

kształtowania przestrzeni publicznych i zaspakajania 

potrzeb społecznych. 

A1_U16 

 
 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  

zajęć* 
Treści programowe 

wykład 1. Wprowadzenie do socjologii miasta. 

Klasycy socjologii o przestrzeni. Socjologia i przestrzeń. Społeczne wytwarzanie 

przestrzeni. Ontologiczny i epistemologiczny status przestrzeni miejskiej. 

2. Socjologia miasta. Perspektywy widzenia miast i miejskiego stylu życia.  
Główne orientacje teoretyczne i metodologiczne w socjologii miasta. 

3. Miasto  w perspektywie socjologicznej. Przestrzeń publiczna i prywatna – 

definicje. Tradycyjne i współczesne przestrzenie publiczne. Organizacja przestrzeni 

publicznej a kształtowanie postaw obywatelskich i integracja mieszkańców. 

Zawłaszczanie przestrzeni publicznych. Miejsca trzecie. 

4. Przestrzenie produkcji i konsumpcji - agora- rynek – galerie handlowe. 

Przestrzeń sakralna miast i jej funkcje. 

5. Konflikty lokalne –NIMBY (nie na moim podwórku). 

6. Przemiany przestrzeni miejskiej. Urbanizacja – schematy rozwoju miast. 

Formowanie się aglomeracji. Suburbanizacja, dezurbanizacja i reurbanizacja – 

definicje i przykłady. 

7. Współczesna przestrzeń zurbanizowana – miasta małe i duże. 
Globalizacja i glokalizacja. 
Nowoczesne aglomeracje, metropolie, megalopolis – definicje i przykłady. 

8. Współczesna przestrzeń zurbanizowana – miasta małe, średnie i duże. 
Procesy przekształceń przestrzeni miejskiej w Polsce. Rewitalizacje, adaptacje. 
Estetyzacja przestrzeni zurbanizowanych i kicz. 



ćwiczenia 1.Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Kicz, reklama, murale w 

przestrzeni miasta;  

Studenci pracują w zespołach 3-4 osobowych.  

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna, kwerendy literatury) pozostałym 

studentom i prowadzącemu (prezentacja multimedialna). Prowadzący koryguje 

błędy, komentuje, moderuje dyskusję i ocenia pracę. 

2. Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Kicz, reklama, murale w 

przestrzeni miasta;  

Studenci pracują w zespołach 3-4 osobowych.  

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna, kwerendy literatury) pozostałym 

studentom i prowadzącemu (prezentacja multimedialna). Prowadzący koryguje 

błędy, komentuje i moderuje dyskusję 

3. Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Rewitalizacje wybranych 

miast i miasteczek (rynki, osiedla, centra miast, nabrzeża rzek…) – 

przykłady dobre i złe. 

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna, kwerendy literatury, wywiadów z 

mieszkańcami) pozostałym studentom i prowadzącemu (prezentacja 

multimedialna). Prowadzący koryguje błędy, komentuje i moderuje dyskusję 

4. Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Rewitalizacje wybranych 

miast i miasteczek (rynki, osiedla, centra miast, nabrzeża rzek…) – 

przykłady dobre i złe. 

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna, kwerendy literatury, wywiadów z 

mieszkańcami) pozostałym studentom i prowadzącemu (prezentacja 

multimedialna). Prowadzący koryguje błędy, komentuje i moderuje dyskusję 

5. Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Miejsca, nie-miejsca we 

współczesnych miastach. 

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna, kwerenda literatury i internetu) 

pozostałym studentom i prowadzącemu (prezentacja multimedialna). 

Prowadzący koryguje błędy, komentuje i moderuje dyskusję 

6. Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Miejsca, nie-miejsca we 

współczesnych miastach. 

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna, kwerenda literatury i internetu) 

pozostałym studentom i prowadzącemu (prezentacja multimedialna). 

Prowadzący koryguje błędy, komentuje i moderuje dyskusję 

7. Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Kiedyś było jakoś fajniej. 

Miejsca trzecie w przestrzeni miast w przeszłości i dzisiaj. 

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna również z rodzinnych albumów i 

internetu, kwerendy literatury) pozostałym studentom i prowadzącemu 

(prezentacja multimedialna). Prowadzący koryguje błędy, komentuje i moderuje 

dyskusję 



8. Przygotowanie przez studentów projektu na temat : Kiedyś było jakoś fajniej. 

Miejsca trzecie w przestrzeni miast w przeszłości i dzisiaj. 

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich badań w wybranych miastach i 

miasteczkach (dokumentacja fotograficzna również z rodzinnych albumów i 

internetu, kwerendy literatury) pozostałym studentom i prowadzącemu 

(prezentacja multimedialna). Prowadzący koryguje błędy, komentuje i moderuje 

dyskusję 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  

ustny 

Egzamin  

pisemny 
Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01      X 

W02      X 

U01      X 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  

zajęć* 
Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uczestnictwo w wykładach, aktywność na zajęciach 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 

Opracowanie w grupach 4 projektów na zadane przez 
prowadzącego tematy i zaprezentowanie ich w trakcie 
ćwiczeń. Uzyskanie z 4 prac co najmniej oceny 
dostatecznej;  

Uczestnictwo w  ćwiczeniach, aktywność na zajęciach 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

L

p. 
Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 

Jedno

stka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15 15    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
34 h 

4.  

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 

przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
1,36 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 

w ramach samodzielnej pracy 
0,64 ECTS 



7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym 
0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 

w ramach zajęć o charakterze praktycznym 
0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

2  
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