
  

Rok akademicki: 2018/2019 Grupa przedmiotów: 
Przedmiot w ramach 

specjalności Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Socjologia miasta ECTS  3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Sociology of city 

Kierunek studiów:  Socjologia 

Koordynator przedmiotu:   

Prowadzący zajęcia:  Ewa Bogalska-Martin 

Jednostka realizująca: Katedra Socjologii  

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany: Wydział Nauk Społecznych 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obowiązkowy 
(specjalnościowy) 

b) stopień I  rok II c)  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Wykład przedstawia miasto jako fenomen społeczny i realny przedmiot badań wraz z jego wymiarem 
materialnym. Celem wykładu  jest prezentacja subdyscypliny socjologii, której przedmiotem jest miasto. Wykład 
prezentuje główne orientacje teoretyczno-metodologiczne socjologii miasta na przykładzie szkoły z Chicago i 
francuskich badan (P-H. Chombart de Lauwe, H. Lefebvre…) i realizacji projektów przekształcania miast (Paryż i 
Grenoble – Villeneuve). Dodatkowo omawiane są przykłady aktualnych badań miejskich z perspektywy 
konkretnych społeczności, ich doświadczeń i ocen. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

a) wykład; liczba godzin 30 

 

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami prezentacji multimedialnej 

Pełny opis przedmiotu: 

1.Miasto jako przedmiot badań naukowych - socjologiczne definiowanie miasta (M. Weber, O.Y Gasset). 2. 
Główne orientacje teoretyczne i metodologiczne w socjologii miasta – Szkoła z Chicago i podejście francuskie : 
L. R. McKenzie, E. Wirtha, W. Whyte, I. Castel, H. Lefebvre, P-H. Chombart de Lauve. Miasto – jako miejsce 
patologii, polityki „tolerancji 0” : i ich krytyka. 3. Ujęcie systemowe miasta. „Prawo do miasta „ i procesy 
segregacji miast. Socjologia, przestrzeń, miasto. 4. Miasto w świadomości. Przemiany przestrzeni miejskich - 
procesy urbanizacji. 5. Szkoły humanistyczne w socjologii miasta. Przemiany przestrzeni miejskich - 
metropolizacja i  suburbanizacja.6. Metropolie. Miasto jako lokalny rynek pracy. 7. Klasa metropolitarna. Miasto 
poprzemysłowe w procesie globalizacji. 8. Gettoizacja przestrzeni miejskiej. Jakość życia mieszkańców miast. 9. 
Podmiotowość mieszkańców miast. 10. Miasta a innowacje. Miasto w perspektywie teorii usieciowienia 
społeczeństwa.  11. Proces urbanizacji i jego przemiany. 12. Kapitał społeczny mieszkańców miast. Mieszkańcy 
miast w perspektywie koncepcji zaufania społecznego. 13. Zarządzanie miastem. I procesy pamięci zbiorowej 
na przykładzie działań na rzecz patrymonializacji miasta Warszawy.   

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

 

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

0.1 Student rozumie podstawowe pojęcia 
przestrzeń miejska, polityki miejskie, 
procesy urbanizacji  

0.2 Student jest w stanie dokonać analizy 
funkcji obszarów miejskich, zjawisk 
segregacji i procesów integracji nowych 
mieszkańców 

0.3 Odwołując się do konkretnych przypadków, 
student jest w stanie przygotować analizę 
sposobów zawłaszczania i przezywania 
przestrzeni miejskiej 

0.4 Wykład powinien  pozwolić na zrozumienie 
teorii socjologicznych w zakresie socjologii 
miasta 

 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:  

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia: 
 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową:  

Miejsce realizacji zajęć:  Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 

Jałowiecki B., Szczepański M.S., (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe 



  

 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 

efektu 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na 

kierunku 

01 Student rozumie podstawowe pojęcia przestrzeń miejska, polityki miejskie, 
procesy urbanizacji  
 

K1_W01 K1_W05 

02 Student jest w stanie dokonać analizy funkcji obszarów miejskich, zjawisk 
segregacji i procesów integracji nowych mieszkańców 
 

K1_W06 K1_W07 

03 Odwołując się do konkretnych przypadków, student jest w stanie przygotować 
analizę sposobów zawłaszczania i przezywania przestrzeni miejskiej 
 

K1_W15 K1_K07 

04 Wykład powinien  pozwolić na zrozumienie teorii socjologicznych w zakresie 
socjologii miasta 

K1_U01  K1_U02 

 
 

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECT 

Udział w wykładach 30h = 2,2 ECTS 

Konsultacje 5h = 0,2 ECTS 

Przygotowanie do zaliczenia           15h = 0,6 

Razem:                     50 h 

 3,0  ECTS 

 
 

 

Scholar 2002. 
Starosta Paweł (2016), Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź  

Majer Andrzej (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa 
 
Literatura uzupełniająca 
Kłosowski Wojciech, Herudziński Tomasz i inni (2012) Obywatelska Strategia Konin 2020. Projekt, współautorstwo z 
Wydawnictwo MAWI, Konin  
Harvey, David.. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Bęc Zmiana, 2012 
 
 
UWAGI: Szczegółowe informacje dotyczące projektu przygotowywanego przez studentów zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia  - na tej 

podstawie należy wypełnić pole ECTS:   50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,4 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:  


