
1. Nazwa przedmiotu: MOBILNI CZY ZAKORZENIENI? 
2. Imię i nazwisko prowadzącego: dr hab. Małgorzata Dymnicka  

 
Liczba stud. : minimalna: 15 osób, maksymalna: 30 (2x45 min. danego dnia)  

3. Jednostka prowadząca: Wydział Architektury 
4. Kierunek studiów: 
5. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne i społeczne 
6. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
7. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 
8. Poziom studiów: Stacjonarne II stopnia 
9. Rok studiów:  
10. Semestr studiów:  
11. Liczba punktów ECTS: 2 
12. Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców): Małgorzata Dymnicka 
 
 

13. Celem przedmiotu będzie próba pokazania kierunków zmian, jakie w ostatnich latach 
zachodzą w wytwarzaniu tożsamości jednostkowej, grupowej, miejskiej i 
przestrzennej. Będzie nim również próba odpowiedzi na pytanie czy człowiekowi późnej  
nowoczesności bliżej do podróży i wędrówki (homo viator) czy do  wartości skoncentrowanych 
wokół tradycyjnie pojmowanej tożsamości? ). Kwestia tożsamości w XXI wieku, gdy każdy 
problem, każde wyzwanie, przed którym stoimy, przekracza granice dyscyplin, opiera 
się jednoznacznym i bezdyskusyjnym tezom.   
W problematyce wykładów znajdą się następujące zagadnienia: Wprowadzenie do przedmiotu; 
Tożsamość jako refleksyjna narracja współczesności; Przynależność w dobie 
globalizacji, „wspólnota szatni” i nowe przestrzenie tożsamości; Plemiona i sieci – 
synchronizacja; Przestrzenie publiczne/wspólne w czasach indywidualizmu; 
Projektowanie partycypacyjne; Autoidentyfikacje mieszkańców miast doby 
globalizacji; Podsumowanie kursu 

 

Efekty kształcenia:  

K-W71, Student ma wiedzę ogólną w zakresie nauk społecznych obejmującą podstawy 
kształtowania relacji człowiek-społeczeństwo-przestrzeń.  

 K-U71, Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk społecznych do rozwiązywania 
problemów i zagadnień odnoszących się do  ich podstaw, założeń, metod badawczych, języka 
i celów poznawczych.  

 K-K71 Student potrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy z zakresu nauk społecznych w 
funkcjonowaniu w różnych kontekstach środowiska społecznego i zawodowego.  

 
14. Sposób realizacji: na uczelni 
15. Wymagania wstępne i dodatkowe:  brak 
16. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak zaleceń 

 
17. Zalecana lista lektur: 
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18. Metody nauczania: 

a. Wykład: 30 godzin  
19. Metody i kryteria oceniania: 

a. Zaliczenie wykładu - próg zaliczeniowy: 60  
b. Ocena projektu - próg zaliczeniowy  

 
Przykładowe zagadnienia/pytania/realizowane zadania: 

 Czy jesteśmy gotowi  by sprostać  wyzwaniom współczesności?  
 Czy  dostrzegamy potrzebę dyskusji na temat tożsamości ludzi i miejsca?  

Język wykładowy: polski 
20. Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu: nie dotyczy 

 
 
 
 


