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1 Nazwa zajęć po polsku i 

angielsku 
Socjologia przestrzeni  
 
Sociology of space 

2 Imię i nazwisko wykładowcy, 
tytuł/stopień naukowy 

Marzena Sylwia Kruk, dr 

3 Język wykładowy polski 
4 Strona WWW  
5 Semestr Zimowy  
6 Godzinowe 

ekwiwalenty 
punktów ECTS 

 Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 
Wykład 30h zima 2 ECTS 
Konsultacje i zaliczenie 2 
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 32h 
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1 
 
Godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 
Studiowanie literatury 5 
Przygotowanie się do zaliczenia  5 
Łączna liczba godzin niekontaktowych  10 h 
Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1 
 
Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 

7 Wymagania wstępne  Wiedza o społeczeństwie, podstawy ekonomii 

8 Opis zajęć Zajęcia mają na celu omówienie różnych typów przestrzeni życia 
społecznego zarówno przestrzeni wirtualnych jak i fizycznych 
(przestrzeni geograficznych, miasta, regiony). Zjawiska zmiany 
przestrzeni, migracji oraz zachowania granic. Zajęcia mają 
charakter teoretyczny oraz praktyczny wskazując na konkretne 
przykłady użytkowników, układów społecznych w przestrzeniach 
oraz wizualnego wyrazu przestrzeni.  

9 Zakres tematów 1) Prekursorzy socjologii  przestrzeni  
2) Przestrzeń odczuwana przez człowieka – przestrzeń interakcji  
3) Przestrzenie ludzkiego życia – świat, mała ojczyzna, dom, miasto  
4) Przestrzeń miasta 
5) Przestrzeń wirtualna 
6) Granice przestrzeni 
7) Wizualny obraz przestrzeni 
8) Badania empiryczne socjologii przestrzeni 
9)Socjologia przestrzeni i socjologia miasta: sprzężenie zwrotne  
 
 

10 Literatura (z podziałem na 
obowiązkową i uzupełniającą) 

Lit. obowiązkowa 
Hall E.T. (1966/1992). Ukryty wymiar. Tłum. T. Hołówka. Warszawa: Muza. 
Jałowiecki B. (2002).  
Przestrzeń społeczna. W: Encyklopedia socjologii. T. 3. Warszawa: Oficyna 
Naukowa.  
Jałowiecki B., Szczepański M. (2001). Miasto i przestrzeń w perspektywie 
socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
Jędrzejczyk D. (2004). Geografia humanistyczna miasta. Warszawa: 
Dialog. Kaczmarek J. (2005). Podejście geobiograficzne w geografii 
społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Łódź: Wydawnictwo UŁ.  
 
Lit. Uzupełniająca: 
 
Tuan Yi-Fu (1988). Przestrzeń i miejsce. Tłum. A. Morawińska. Warszawa: 
PIW.  
Wallis A. (1979). Informacja i gwar. Warszawa: PIW.  
Wallis A. (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna 



Wydawnicza.  
 
 
 

11 Efekty uczenia się z 
przyporządkowaniem do 
efektów uczenia się 
kierunkowych 
 

W1, Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i 
zjawiska z zakresu subdyscyplin socjologicznych oraz pozostałe 
szczegółowe zagadnienia społeczne (K_W02 P6, U_W P6S_WG) 

U1, Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną w 
warunkach przewidywalnych i wymagających niestandardowych 
rozwiązań (K_U01, P6U_U P6S_UW) 

U2, Potrafi dyskutować na tematy społeczne i krytycznie oceniać 
stanowiska innych dyskutantów (K_U06, P6U_U P6S_UK) 

12 Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się (oddzielnie dla 
każdego efektu) 

W1, test pisemny 
U1, test pisemny, udział w dyskusji 
U2, udział w dyskusji 

13 Metody dydaktyczne  wykład konwersatoryjny 
wykład problemowy 
analiza case study 
dyskusja 
prezentacja 

14 (1) Metody oceniania 
(2) Kryteria oceniania 
 

 1) Test pisemny 
2) Skala punktacji na teście  
 

15 Uwagi 
 
 
 

Forma zajęć pozostaje uzależniona od sytuacji pandemicznej i 
rozwiązań, jakie zostaną przyjęte dla dydaktyki w przyszłym  semestrze 
 
Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim 

 


