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Nazwa i kod przedmiotu Społeczny wymiar polityki miejskiej, A:99202U0

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski
-

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Magdalena Szmytkowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu określenie znaczenia społecznych aspektów kształtowania przestrzeni miejskiej

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych obejmującą ich 
podstawy i zastosowania

[SW2] Ocena prezentacji

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

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

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

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

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

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu 1. Relacje człowiek-środowisko w różnych perspektywach badawczych
2. Koncepcje badawcze i szkoły wyjaśniające zróżnicowania społeczno-przestrzenne
3. Nurt behawioralny w badaniach społeczno-przestrzennych
4. Podstawowe uwarunkowania organizacji przestrzeni
5. Społeczne wytwarzanie przestrzeni
6. Przestrzeń społeczna miasta
7. Procesy społeczno–demograficzne w przestrzeni polskich miast i regionów
8. Migracje jako podstawowy problem społeczny świata
9. Obcy w mieście
10. Różnorodność kulturowa świata i jej społeczne konsekwencje
11. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe miast i regionów
12. Dziedzictwo socjalizmu w przestrzeni społecznej polskich miast
13. Miasto postsocjalistyczne
14. Procesy metropolizacji w aspekcie uwarunkowań prawnych, funkcjonalno-przestrzennych i społeczno-

gospodarczych
15. Kwestia społeczna w obszarach metropolitalnych

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prezentacja tematyczna 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, WN Scholar, 
Warszawa

 

Królikowski J., Rylke J., 2010, Społeczno-kulturowe podstawy 
gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Jałowiecki B., Szczepański MS., 2006, Miasto i przestrzeń w 
perspektywie socjologicznej, WN Scholar, Warszawa

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, WN PWN, 
Warszawa

 

Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. proszę wymienić i opisać podstawowe koncepcje badawcze i szkoły wyjaśniające zróżnicowania 
społeczno-przestrzenne

2. proszę wyjaśnić pojęcie społeczne wytwarzanie przestrzeni
3. na czym polega dychotomiczne ujęcie przestrzeni społecznej miasta?
4. jakie są podstawowe motywacje migracyjne w skali globalnej oraz krajowej i regionalnej?
5. na czym polegają procesy metropolizacji i jakie konsekwencje społeczne wywołują?
6. jakie cechy opisują miasta postsocjalistyczne?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


