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Opis kursu (cele kształcenia)

Głównym celem kształcenia w ramach kursu jest zaznajomienie i przyswojenie przez Studentów zagadnień 
i treści ściśle związanych z koncepcjami teoretycznymi sformułowanymi w obszarze nauk społecznych, 
dotyczącymi gospodarczego wykorzystania terenów i dostosowania ich do pełnienia określonych funkcji.

Warunki wstępne

Wiedza Student powinien posiadać ogólną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu 
społeczeństwa.

Umiejętności

Student posiada kompetencje i umiejętności umożliwiające analizowanie informacji 
pochodzących z podręczników z zakresu nauk społecznych, a zwłaszcza jest 
w stanie zrozumieć oraz zinterpretować proste zależności i mechanizmy społeczne, 
ekonomiczne czy też polityczne.

Kursy Brak
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W01. 
Student pozyskuje wiedzę dotyczącą nurtów i koncepcji 
socjologicznych szczególnie istotnych dla kształtowania 
się i rozwoju  gospodarki przestrzennej.

W02.
Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą wpływu 
czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, 
kulturowych na sposoby zagospodarowywania 
przestrzennego stosowane przez społeczeństwa 
należące do różnych kręgów cywilizacyjnych.

W03.
Student jest świadom i rozumie znaczenie rozwoju 
technologii i gospodarki opartej na wiedzy z punktu 
widzenia rozwoju społecznego i ewolucji podejścia do roli 
i znaczenia środowiska, zwłaszcza z punktu widzenia 
rozwoju społecznego i zagospodarowania danej jednostki 
przestrzennej.

K_W01
K_W00 
 

K_W02
K_W05
K_W08 

 

K_W03
K_W07 
 

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

U01.
Student jest w stanie rozpoznać i potrafi wykorzystać 
wiedzę socjologiczną w celu wyjaśnienia lub interpretacji 
zróżnicowania w zagospodarowaniu kraju i lokalizacji 
obiektów gospodarczych.

U02. 
Student zyskuje umiejętność umożliwiające dokonywanie 
wnioskowania oraz interpretowania w syntetyczny 
sposób  współczesnych problemów i wyzwań wobec 
których stoją jednostki przestrzenne z perspektywy 
pozyskanej wiedzy socjologicznej.

 

K_U01
K_U10
K_U14

K_U02
K_U08
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Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

K01.
Student ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy 
w okolicznościach szybko zmieniającej się rzeczywistości 
społecznej w kontekście transformacji jednostek 
przestrzennych, a zwłaszcza przemian urbanistycznych. 

K02.
Student potrafi formułować i wyrażać poglądy oraz 
stanowiska w sprawie zagadnień dotyczące gospodarki 
przestrzennej w aspekcie nurtów socjologicznych. 

K03.
Student ma świadomość konieczności postępowania 
i realizowania wartości zgodnie z zasadami społecznej 
oraz środowiskowej odpowiedzialności.

K_K01
K_K02

K_K08

K_K05
K_K06

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

zaliczenie 
z oceną

Opis metod prowadzenia zajęć
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Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 X X
W02 X X
W03 X X
U01 X X
U02 X X
K01 X X
K02 X X
K03 X X

Kryteria oceny

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia są następujące aktywności Studenta 
podlegające bieżącej ocenie: 
1) obecność na zajęciach [możliwa jest nieobecność, ale tylko usprawiedliwiona 
z istotnych problemów np. zdrowotnych, oraz dopuszczalne są dwie nieobecności  
tzw. nieusprawiedliwione], 
2) aktywny udział wynikający z uprzedniego przygotowania, 
3) posiadanie opracowanych materiałów,
4) realizacja wyznaczonych zadań zgodnie z przyjętymi i ustalonymi założeniami,
5) znajomość wskazanych lektur [analiza fragmentów tekstów źródłowych],
6) pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego [kolokwium zaliczeniowe w formie 
pisemnej i ocena pozytywna pod warunkiem uzyskania minimalnej  liczby punktów 
powyżej 60%].

Uwagi

Ostateczna ocena uzyskiwana przez Studenta jest uzależniona od wyniku kolokwium 
pisemnego, a także od aktywności podczas kolejnych wykładów, która jest 
odzwierciedleniem stopnia przygotowania i rzetelnego podejścia do realizowanych 
treści w trakcie niniejszego kursu.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
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Wykłady

1. Istota socjologii jako współczesnej nauki społecznej [geneza socjologii, teorie i koncepcje 
socjologiczne, rozwój socjologii jako nauki, związki i relacje socjologii z innymi naukami 
i dyscyplinami, rola i funkcje socjologii dla wyjaśniania i interpretowania problemów przestrzennych 
jednostek osadniczych współczesnego świata].

2. Socjologia i przestrzeń  - socjologiczne aspekty w naukach geograficznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru związanego z gospodarką przestrzenną [klasycy socjologii o przestrzeni, 
wartości w przestrzeni, pespektywa socjoprzestrzenna].

3. Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej [sposoby budowania teorii, modelowanie 
gospodarki przestrzennej, typy wzrostu gospodarczego, teoria lokalizacji działalności 
gospodarczej, teoria biegunów wzrostu, teoria systemów], w tym zwłaszcza pojęcie teorii lokalizacji 
[teorie lokalizacji, główne nurty w teorii lokalizacji, lokalizacja w czasach rewolucji 
naukowo-technicznej oraz w obliczu kryzysów].

4. Kulturowa płaszczyzna interpretacyjna zjawisk i procesów z obszaru gospodarki przestrzennej  
[kultura i jej rola w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnianiem znaczenie czynników 
kulturowych przemian współczesnego świata i jego wpływu pozytywnego oraz negatywnego na 
kształtowanie się jednostek przestrzennych].

5. Doświadczenie środowiska oraz społeczny obraz jednostek przestrzennych [interpretacja 
krajobrazu, poczucie więzi z miejscem, socjologiczna charakterystyka regionu czy też 
miejscowości].

6. Relacje pomiędzy człowiekiem a przestrzenią [socjologiczne ujęcie potrzeby ich zaspokajania, ład 
przestrzenny – pojęcie, główne czynniki i kryteria].

7. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a charakter zagospodarowania i stopień wykorzystania 
zasobów.

8. Kontekst społeczny a planowanie i kształtowanie przestrzeni, z perspektywy zróżnicowania 
cywilizacyjnego społeczeństw [wpływ czynników cywilizacyjnych na sposoby gospodarowania, 
efektywność gospodarczą, a także na krajobrazy kulturowe].

9. Procesy urbanizacji a rozwój społeczeństw w poszczególnych kręgach kulturowych [podstawowe 
orientacje teoretyczne oraz metodologiczne w socjologii miasta, modele miast, socjologiczne 
wyjaśnianie urbanizacji].

10. Przemiany jednostek urbanistycznych [transformacje i przekształcanie się miast, współczesna 
przestrzeń miejska].

11. Trendy i wyzwania wobec jednostek przestrzennych – analiza wybranych przykładów [globalizacja 
jako proces, dialektyka „globalność-lokalność”, rewolucja technologiczna, rewolucja w transporcie, 
smart-city].

12. Przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi człowieka oraz zmiana podejścia społecznego do 
środowiska.

13. Znaczenie decyzji politycznych, a także istotne instytucje i organizacje oraz ich rola dla 
kształtowania się jednostki przestrzennej.

14. Konflikty społeczne a decyzje w aspekcie problematyki gospodarki przestrzennej [teorie konfliktu, 
typy konfliktów, przyczyny i przebieg, studium przypadków, identyfikacja problemów i zagrożeń, 
kryzysowe sytuacje oraz podejmowane środki zaradcze i przeciwdziałanie zagrożeniom, zjawisko 
ubóstwo, bezrobocie, migracje, przestępczości, overtourism, utrata genus loci].

15. Uspołecznienie procesów dotyczących gospodarki przestrzennej oraz potrzeba nowoczesnego 
podejścia do realizowanych działań na rzecz kreowania jednostek przestrzennych [wzrost 
znaczenia partycypacji społecznej].

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

spatial developmnet, location theories, spatial conflict management in urban planning, population 
distribution, civilization, cultural landscapes, urban space, placemaking, social movements, socially 
sustainable, resource development.
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Wykaz literatury podstawowej

1. Majer A., Socjologia  i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
2. Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M.S. (red.), Przemiany miasta, Wyd. Scholar, Warszawa 

2005.
3. Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1997.
4. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008.
5. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006.
6. Budner W., Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo UEP, Poznań 2019.
7. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2010.
8. Wilczyński W., Regiony świata. Geografia i geopolityka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 

Kraków 2021. 
9. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 

2015. 
10. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak,  Kraków 2012.

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Marshall T., Potęga geografii czyli jak będzie wyglądał w przyszłości nasz świat, Zysk i S-ka, 
Poznań 2021. 

2. Wilczyński W.,  Elementarz geograficzny. Skrypt dla studiujących, Instytut Geopolityki, 
Częstochowa 2014. 

3. Griswold W., Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, tłum. 
Tomanek P., Warszawa 2013.

4. Socjologia ogólna. Wybór tekstów, oprac. Malikowski M. i Marczuk S., WSSG, Rzeszów 1996.
5. Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

2006.
6. Stryjkiewicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
7. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła 

Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
8. Wójcik M., Suliborski A., Geografia społeczna w Polsce - geneza, koncepcje i zróżnicowanie 

problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miejskich w ośrodku łódzkim 
2014, https://core.ac.uk/download/pdf/71973747.pdf

9. Grabińska E., Krzysztof Borkowski K., Renata Seweryn R., The significance of genius loci in 
tourism, Aktuální problem cestovního ruchu "Cestovní ruch jako křižovatka poznatků" : 
recenzovaný sborník z mezinárodní konference : Jihlava 22.-23. února 2017 = Topical issues of 
tourism "Tourism as a crossroads of knowledge" : peer-reviewed conference proceedings of the 
International Conference : city of Jihlava (Czech Republic), 22th and 23th of February 2017. 
Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017.

10. Grabińska E. The role and significance of regional airport in the development of tourist movement 
in Małopolska, [w:] Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, red. by Małgorzata 
Bednarczyk, wyd. Fundacja dla UJ, Kraków 2008 r

11. Grabińska E., Borkowski K., Seweryn R., Implementation of Tourist Mobility Research model in an 
integrated study of tourist traffic in Polish metropolitan cities, Aktuální problem cestovního ruchu 
"Místní bohatsví a cestovní ruch" : recenzovaný sborník z mezinárodní conference Jihlava 24.-25. 
února 2016 = Topical issues of tourism "Local heritage and tourism" : peer-reviewed conference 
proceedings of the International Conference, city of Jihlava (Czech Republic), 24th and 25th of 
February 2016. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
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liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 30

Ćwiczenia  0

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym  2

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 13

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

 0

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

0

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Ogółem bilans czasu pracy 60

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika  2
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