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c) niestacjonarne

Socjologia miasta jest przedmiotem kształcenia kierunkowego na kierunku socjologia. Celem jest
przekaz wiedzy z zakresu subdyscypliny, obejmujący główne orientacje teoretyczne, siatkę
pojęciową umożliwiającą samodzielne studiowanie literatury przedmiotu i konceptualizację
problemów badawczych.

a)

wykład; liczba godzin 20 ,

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Pełny opis przedmiotu:

1.
2.

Wykład w formie prezentacji multimedialnej.
Analiza literatury źródłowej

Przedmiot ma na celu przekaz podstawowej wiedzy o głównych orientacjach teoretycznych w
badaniu miast i siatce pojęciowej subdyscypliny. Studenci poznają genezę, specyfikę socjologii
miasta, możliwości aplikacji wyników badań nad miastem oraz przemiany współczesnych miast.
Analiza życia społecznego w mieście, zmiany struktur społeczno-przestrzennych i procesy
urbanizacji będą poddane oglądowi w ujęciu porównawczym, w wymiarze przestrzennym i
czasowym. Prezentowane są skutki przekształceń procesu urbanizacji, jak metropolizacja,
suburbanizacja, gettoizacja i gentryfikacja miast oraz ich obserwowane następstwa społecznoprzestrzenne.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):

Wcześniejsze zaliczenie kursu Wstęp do socjologii,

Założenia wstępne:

Równoległe realizowanie kursów z metod i technik badań społecznych

Efekty kształcenia:

01. Zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia
stosowane
w
socjologii
miasta
oraz
najważniejsze teorie socjologiczne wyjaśniające
funkcjonowanie miast
02. Ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi
społecznych w mieście, jej przemianach i
rządzących nimi prawidłowościach
03. Ma ogólną wiedzę o strukturach i
instytucjach społecznych funkcjonujących w
mieście, o normach i regułach będących
podstawą ich funkcjonowania, o relacjach
między miejskimi strukturami i instytucjami
społecznymi
04. Ma ogólną wiedzę o procesach zmian
struktur i instytucji społecznych występujących w
mieście, o przyczynach i implikacjach tych zmian

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia:

01- 04 ocena testów zaliczeniowych (pyt. Zamknięte i otwarte)

Testy zaliczeniowe
1)

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową:

Wykład: wynik testu zaliczeniowego= 90%
udokumentowana obecność na wykładach =10%
Łączny wynik ocen z zaliczeń=90%

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa: wykład:
Encyklopedia Socjologii, hasła: Ekologia, Lokalność, Miasto, Mieszczaństwo, Przestrzeń społeczna, Urbanizacja.
Florida R. Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Hannerz U., Odkrywanie miasta, Wyd. UJ, Kraków 2006, R. 5,6,7.
Jałowiecki B., M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Scholar, Warszawa 2002 lub następne, R.I, IV,
VI,
Jałowiecki B., A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Rozdziały: K. Krzysztofek,
Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, M.S. Szczepański, Miasta realnego socjalizmu-miasta realnego kapitalizmu.
Aktorzy pierwszoplanowi i epizodyczni, T. Nawrocki Miasto bez centrum? Centrum Katowic w oczach mieszkańców, Wyd. Naukowe
Scholar, Warszawa 2005.
Kajdanek K. Suburbanizacja po polsku, Wyd. Nomos, Warszawa 2012.
Majer Andrzej, Socjologia i przestrzeń miejska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Simmel G., Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: tenże, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 305-315.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 905-923.

Literatura uzupełniająca: wykład
Błaszczyk M., W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miasta, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2013,
Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
Majer Andrzej., Mikropolis. Socjologia miasta osobistego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

UWAGI: sylabusy szczegółowe obejmujące treści kształcenia z planem i organizacją zajęć studenci otrzymują w wersji elektronicznej

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia
laboratoryjne, projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu

50 h
1,4. ECTS
0,6. ECTS

Nr /symbol
efektu
01
02
03

04

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane w socjologii miasta oraz
najważniejsze teorie socjologiczne wyjaśniające funkcjonowanie miast
Ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi społecznych w mieście, jej przemianach i
rządzących nimi prawidłowościach
Ma ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych funkcjonujących w
mieście, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania, o
relacjach między miejskimi strukturami i instytucjami społecznymi,
Ma ogólną wiedzę o procesach zmian miejskich struktur i instytucji społecznych,

Odniesienie do efektów dla program
kształcenia na kierunku
K1_W01
K1_W05
K1_W06

K1_W07

przyczynach, przebiegu i implikacjach tych zmian

Opracowała: dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS):
Uczestnictwo w wykładach
Udział w konsultacjach

20h-0,8 ECTS
5h-0,2
ECTS
Przygotowanie do testu zaliczeniowego(wykład)
25h-1 ECTS
Razem:
50h
2 ECTS

