
Zajęcia fakultatywne: kierunek SOCJOLOGIA, rok I, 2022/2023 
1  Nazwa zajęć po polsku i 

angielsku 
Socjologia przestrzeni 
 
The Sociology of space 

2 Imię i nazwisko 
wykładowcy, 
tytuł/stopień naukowy 

Marzena Sylwia Kruk, dr 

3  Język wykładowy  angielski 
4 Strona WWW    
5 Semestr Summer term  
6  Godzinowe ekwiwalenty 

punktów ECTS  
  

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)   
Konwersatorium 30h, 2 ECTS 
Konsultacje i zaliczenie  3h 
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego  32h 
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1 
 
Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)  
Studiowanie literatury 10 h 
Przygotowanie się do zaliczenia  18h 
Łączna liczba godzin niekontaktowych 28h 
Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1 
  
Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 

7  Wymagania wstępne   
Basic knowledge of social sciences 
 

8  Opis zajęć  The classes are aimed at discussing various types of social life spaces, 
both virtual and physical spaces (geographical spaces, cities, regions). 
Phenomena of space change, migration and the preservation of borders. 
Classes are theoretical and practical in nature, pointing to specific 
examples of users, social systems in spaces and visual expression of 
space. 

9 Zakres tematów  
1) Precursors of the sociology of space 
2) The space felt by humans - the space of interaction 
3) Spaces of human life - the world, small homeland, home, 
city 
4) City space 
5) Virtual space 
6) The boundaries of space 
7) Visual image of space 
8) Empirical research of the sociology of space 
9) Sociology of space and sociology of the city: feedback 

10  Literatura (z podziałem na 
obowiązkową i 
uzupełniającą) 

Basic literature 
Giddens A. (1984) The Constitution of Society, Polity Press, 
Cambridge. 
Gregory D. & Urry J. (eds.) (1985) Social Relations and Spatial 
Structures, Macmillan, Basingstoke. 
 
KESTELOOT C., LOOPMANS M. & DE DECKER P. (2009) Space in 
sociology: an exploration of a difficult conception, in DE BOYSER 
K.,DEWILDE C., DIERCKX D.& FRIEDRICHS J. (eds.)  Between the 
social and the spatial, exploring the multiple dimensions of poverty 
and social exclusion, Ashgate, Farnham, p.113-132. 
 
Additional literature 



Low M., The Sociology of Space. Materiality, Social Structures, and 
Actions, Macmillan 2016 
Musterd S., Murie A. & Kesteloot C. eds., (2006)  Neighbourhoods of 
Poverty: Urban Social Exclusion and Integration in Comparison, 
Palgrave Macmillan, Basingstoke. 
Zieleniec A., Space and Social Theory, SAGE Publications 2008 
 

11  Efekty uczenia się z 
przyporządkowaniem do 
efektów uczenia się 
kierunkowych   

Efekty dla Socjologii: 
 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska z zakresu subdyscyplin socjologicznych 
oraz pozostałe szczegółowe zagadnienia społeczne (K_W02) 
P6U_W P6S_WG 
 
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną w 
warunkach przewidywalnych i wymagających 
niestandardowych rozwiązań (K_U01) P6U_U P6S_UW 
 
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) 

For sociology: 
 
K_W02: sum of test points 
K_U01: preparation of the presentation 
K_U06: activity min.3 

 
13  Metody dydaktyczne  seminar lecture 

discussion 
problem lecture 
case study analysis 
the presentation 

14 1 Metody oceniania 
2 Kryteria oceniania  
 

(1) 
1. Final test of the test 
2. Self-made presentation 
3. Participation in the discussion 
(1) 
1. Total test points: 
 
Ndst- 0-50% 
Dst- 51% -60% 
Dst plus -61% -70% 
Db- 71% -80% 
Db plus 81% -90% 
Very good 91% -100% 
 
2. At least 3 activities throughout the course 
3. Presentation of at least 40 slides 

 


